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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Celkovo spravodajca víta priority Európskej komisie pre balík opatrení pre oblasť čistej 
energie: popredné postavenie energetickej účinnosti, celosvetové vedúce postavenie EÚ 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a spravodlivé podmienky pre odberateľov energií. 

Návrh nariadenia je zameraný na vytvorenie integrovaného trhu s energiou, ktorý má niekoľko 
výhod vrátane integrácie a rozvoja veľkého objemu elektrickej energie vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov nákladovo efektívnym spôsobom a ďalších úspor energie vďaka väčšej 
cenovej transparentnosti. 

Všeobecné ustanovenia

Právne predpisy EÚ musia nájsť správnu rovnováhu medzi trhovo orientovanými prístupmi a 
účinnou reguláciou. Korekcie trhu by mohli byť potrebné na prekonanie zlyhaní trhu v určitých 
oblastiach a na dosiahnutie cieľov vo všeobecnom sociálnom a hospodárskom záujme. Je 
potrebná správna rovnováha s cieľom dosiahnuť energetickú transformáciu za najnižších 
spoločenských nákladov.

Prioritné poslanie

Ak chceme, aby si EÚ udržala svoje vedúce postavenie vo svete v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie, je možno predčasné, pokým veľkoobchodné trhy ešte stále vykazujú narušenia, 
aby sa predpokladal koniec prednostného prístupu k rozvodnej sieti a prednostného dispečingu 
elektrární vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Pravidlá týkajúce sa zrušenia 
prednostného dispečingu a obmedzovania treba starostlivo posúdiť. 

Sieťové poplatky a príjmy z preťaženia

K prepracovaniu sieťových taríf by sa malo pristupovať opatrne. Pri snahe o lepšie 
zohľadňovanie skutočného využívania siete sa otázky solidarity nesmú odsúvať na vedľajšiu 
koľaj. 

Navrhované preskúmanie obmedzuje použitie príjmov z preťaženia na náklady spojené so 
skutočnou dostupnosťou kapacity a nákladov na kapacity prepojovacích vedení. Najmä ak sa
dosiahnu ciele v oblasti prepojenia, mala by zostať možnosť, aby príjem z preťaženia prúdil 
späť používateľom siete, aby sa zabezpečilo prijatie zo strany verejnosti. 

Primeranosť zdrojov

Spravodajca víta formalizáciu koordinovanej európskej metodiky primeranosti zdrojov ako 
nevyhnutný krok s cieľom zabezpečiť porovnateľné hodnotenia. 

Ďalšiu pozornosť však treba venovať dosiahnutiu rovnováhy medzi európskou úrovňou na 
jednej strane a regionálnou a národnou úrovňou na strane druhej. Preto by koordinované 
európske posudzovanie primeranosti zdrojov malo byť doplnené hodnoteniami zameranými na 
vnútroštátnu alebo regionálnu úroveň (vrátane väčšej miery podrobnosti, väčšej citlivosti, 
miestnych situácií atď...). 

S cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok s čo najnižšími nákladmi pre spotrebiteľov by sa mali 
náležite zvážiť dôvody na zavedenie kapacitných mechanizmov. Náklady kapacitných 
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mechanizmov a ich vplyv na účty spotrebiteľov by sa mali starostlivo posúdiť. Kapacitné 
mechanizmy by mali byť stanovené na základe transparentných kritérií, ktoré zahŕňajú 
flexibilitu a nesmú byť v rozpore s cieľmi EÚ v oblasti klímy a energie. Kapacitné mechanizmy 
by mali byť len dočasným opatrením poslednej inštancie, časovo obmedzené a sprevádzané 
jasnou stratégiu ukončenia. 

Prevádzka prenosovej sústavy

Spravodajca sa domnieva, že na úspešnú integráciu rôznych vnútroštátnych trhov s energiou je 
potrebná účinnejšia koordinácia európskej elektrizačnej sústavy. Regionálna koordinácia medzi 
PPS je kľúčovým prvkom pri dosahovaní cieľov energetickej únie. Nedávno sa to stalo 
povinným prostredníctvom rôznych nariadení EÚ (sieťových kódov a usmernení). Ďalší prenos 
úloh a zvyšovanie regionálnej základne pre spoluprácu v rámci regionálnej spolupráce stredísk 
je určite potrebný, ale je otázne, či sa dá úspešne realizovať zhora nadol. Legislatívny rámec by 
mal podporovať vypracovanie európskeho rozmeru prenosových činností zdola nahor. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom energetickej únie je 
poskytnúť spotrebiteľom – domácnostiam i 
podnikom – bezpečnú, udržateľnú, 
konkurencieschopnú a cenovo dostupnú 
energiu. Historicky v elektrizačnej sústave 
prevažovali vertikálne integrované 
monopoly s veľkými centralizovanými 
elektrárňami na jadrové palivo alebo na 
fosílne palivá, ktoré boli často vo verejnom 
vlastníctve. Cieľom vnútorného trhu s 
elektrinou, ktorý sa postupne zavádza od 
roku 1999, je ponúknuť všetkým 
spotrebiteľom v Únii , a to tak občanom,
ako aj podnikom, skutočný výber, 
nové podnikateľské príležitosti a zvýšený 
objem cezhraničného obchodu v snahe 
získať výhody vyplývajúce z vyššej 
efektívnosti, konkurenčných cien a vyšších 
štandardov služieb a prispieť k bezpečnosti 
dodávok a trvalej udržateľnosti. Vnútorný 

(2) Cieľom energetickej únie je 
poskytnúť spotrebiteľom – domácnostiam i 
podnikom – bezpečnú, udržateľnú, 
konkurencieschopnú a cenovo dostupnú 
energiu. Historicky v elektrizačnej sústave 
prevažovali vertikálne integrované 
monopoly s veľkými centralizovanými 
elektrárňami na jadrové palivo alebo na 
fosílne palivá, ktoré boli často vo verejnom 
vlastníctve. Cieľom vnútorného trhu s 
elektrinou, ktorý sa postupne zavádza od 
roku 1999, je ponúknuť všetkým 
spotrebiteľom v Únii, či už ide o občanov 
alebo podniky, skutočný výber, otvoriť 
nové obchodné príležitosti pre podniky, 
podporovať družstevné modely výroby 
energie za účasti občanov, ktoré majú 
regionálnu pridanú hodnotu, a
podporovať zvýšený objem cezhraničného 
obchodu v snahe získať výhody 
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trh s elektrinou posilnil hospodársku súťaž, 
a to najmä na veľkoobchodnej úrovni, a 
takisto cezhraničný obchod. Naďalej 
zostáva základom efektívneho trhu s 
energiou.

vyplývajúce z vyššej efektívnosti, 
konkurenčných cien a vyšších štandardov 
služieb a prispieť k bezpečnosti dodávok a 
trvalej udržateľnosti. Vnútorný trh s 
elektrinou posilnil hospodársku súťaž, a to 
najmä na veľkoobchodnej úrovni, a takisto 
cezhraničný obchod. Naďalej zostáva 
základom efektívneho trhu s energiou.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s cieľmi návrhu Komisie na prepracované znenie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Zásada prvoradosti energetickej 
efektívnosti zohráva významnú úlohu pri 
utváraní trhu s elektrinou. Tým, že 
podporuje rovnosť podmienok pre 
riešenia na strane dopytu vrátane zlepšení 
v oblasti reakcie na dopyt a energetickej 
efektívnosti, sa zabezpečuje, aby trh 
mohol účinne plniť ciele energetickej 
únie a rámca politík v oblasti klímy a 
energetiky na obdobie do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Odberatelia elektriny boli v 
minulosti čisto pasívni, pričom často 
nakupovali elektrinu za regulované ceny, 
ktoré nemali žiadny priamy vzťah k trhu. V 
budúcnosti by sa spotrebiteľom malo 
umožniť, aby sa mohli na trhu zúčastňovať 
plnohodnotne a v rovnocennom postavení s 
ostatnými účastníkmi trhu. Aby budúca 
elektrizačná sústava mohla integrovať 
rastúce podiely energie z obnoviteľných 

(5) Odberatelia elektriny boli v 
minulosti čisto pasívni, pričom často 
nakupovali elektrinu za regulované ceny, 
ktoré nemali žiadny priamy vzťah k trhu. V 
budúcnosti by sa spotrebiteľom malo 
umožniť, aby sa mohli na trhu zúčastňovať 
plnohodnotne a v rovnocennom postavení s 
ostatnými účastníkmi trhu. Aby budúca 
elektrizačná sústava mohla integrovať 
rastúce podiely energie z obnoviteľných 
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zdrojov, mala by využívať všetky dostupné 
zdroje flexibility, najmä riadenie odberu a 
uskladňovanie. Na dosiahnutie efektívnej 
dekarbonizácie pri čo najnižších nákladoch 
bude zároveň musieť podnecovať 
energetickú efektívnosť.

zdrojov, mala by využívať všetky dostupné 
zdroje flexibility, najmä riadenie odberu a 
uskladňovanie. Na dosiahnutie efektívnej 
dekarbonizácie pri čo najnižších nákladoch 
bude zároveň musieť podnecovať 
energetickú efektívnosť, a teda znížiť 
dopyt po energii a v dlhodobom horizonte 
byť hnacou silou investícií.  

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Posilnená trhová integrácia a 
prechod na výrobu elektriny s väčšími 
výkyvmi si vyžadujú viac úsilia o 
koordináciu vnútroštátnych energetických 
politík so susediacimi štátmi a využitie 
príležitostí na cezhraničné obchodovanie s 
elektrinou.

(6) Posilnená trhová integrácia a 
prechod na výrobu elektriny s širšou 
distribúciou a väčšími výkyvmi si 
vyžadujú viac úsilia o koordináciu 
vnútroštátnych energetických politík so 
susediacimi štátmi a využitie príležitostí na 
cezhraničné obchodovanie s elektrinou.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V základných zásadách by sa malo 
stanoviť, že ceny elektriny musia byť 
určované dopytom a ponukou. Tieto ceny 
by mali signalizovať potrebu elektriny a 
poskytovať trhové stimuly pre investície do 
zdrojov flexibility, ako sú flexibilná 
výroba, prepojenosť, riadenie odberu alebo 
uskladňovanie.

(8) V základných zásadách by sa malo 
stanoviť, že ceny elektriny musia byť 
určované dopytom a ponukou. Tieto ceny 
by mali rešpektovať zásady solidarity 
a spravodlivého rozdelenia nákladov 
a súčasne by mali signalizovať potrebu 
elektriny a poskytovať trhové stimuly pre 
investície do zdrojov flexibility, ako sú 
flexibilná výroba, prepojenosť, riadenie 
odberu alebo uskladňovanie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Základným cieľom energetickej 
únie je to, aby sa odvetvie elektriny 
dekarbonizovalo a aby sa energia z 
obnoviteľných zdrojov stala významnou 
súčasťou trhu. Únia sa posúva smerom k 
dekarbonizácii odvetvia elektriny a k 
väčšiemu rozšíreniu obnoviteľných zdrojov 
energie, a preto je dôležité, aby sa na trhu 
odstránili existujúce prekážky 
cezhraničného obchodu a aby trh 
podnecoval k investíciám do podpornej 
infraštruktúry, napríklad do flexibilnejšej 
výroby, prepojenia, riadenia odberu a 
uskladňovania. Pre podporu tohto posunu k 
variabilnej a decentralizovanej výrobe a na 
zabezpečenie toho, aby zásady trhu s 
energiou boli základom budúcich trhov s 
elektrinou v Únii, je kľúčové, aby sa 
pozornosť znova zamerala na krátkodobé 
trhy a na tvorbu cien pri nedostatočnej 
ponuke.

(9) Základným cieľom energetickej 
únie je to, aby sa odvetvie elektriny 
dekarbonizovalo a aby sa energia z 
obnoviteľných zdrojov stala významnou 
súčasťou trhu. Únia sa posúva smerom k 
dekarbonizácii odvetvia elektriny a k 
väčšiemu rozšíreniu obnoviteľných zdrojov 
energie, a preto je dôležité, aby sa na trhu 
odstránili existujúce prekážky 
cezhraničného obchodu a aby trh 
podnecoval k investíciám do podpornej 
infraštruktúry, napríklad do flexibilnejšej 
výroby, prepojenia, riadenia odberu a 
uskladňovania. Na podporu zavádzania 
riešení v oblasti uskladňovania energie by 
členské štáty mali podniknúť kroky na 
odstránenie zastaralých daňových 
ustanovení, ktoré vedú k dvojitému 
zdaneniu. Pre podporu tohto posunu k 
variabilnej a decentralizovanej výrobe a na 
zabezpečenie toho, aby zásady trhu s 
energiou boli základom budúcich trhov s 
elektrinou v Únii, je kľúčové, aby sa 
pozornosť znova zamerala na krátkodobé 
trhy a na tvorbu cien pri nedostatočnej 
ponuke.

Odôvodnenie

Efektívne zavádzanie uskladňovania energie brzdia ustanovenia daňových predpisov, ktoré 
vedú k dvojitému zdaneniu. Členské štáty by preto mali podniknúť kroky na odstránenie týchto 
prekážok.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Krátkodobé trhy zvýšia likviditu a 
posilnia hospodársku súťaž tým, že 
umožnia, aby sa na trhu plnohodnotne 
zúčastňovalo viac zdrojov, a to najmä 
takých, ktoré sa vyznačujú väčšou 

(10) Krátkodobé trhy zvýšia likviditu a 
posilnia hospodársku súťaž tým, že 
umožnia, aby sa na trhu plnohodnotne 
zúčastňovalo viac zdrojov, a to najmä 
takých, ktoré sa vyznačujú väčšou 
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flexibilitou. Efektívna tvorba cien pri 
nedostatočnej ponuke podnieti účastníkov 
trhu k tomu, aby boli dostupní vtedy, keď 
to trh najviac potrebuje, a zabezpečí 
návratnosť ich nákladov na 
veľkoobchodnom trhu. Preto je kľúčové v 
čo najväčšej miere odstrániť 
administratívne a implicitné cenové stropy 
a umožniť, aby sa ceny vyplývajúce z 
nedostatočnej ponuky zvyšovali až na 
úroveň hodnoty nedodanej elektriny. Ak sa 
krátkodobé trhy a tvorba cien pri 
nedostatočnej ponuke stanú pevnou 
súčasťou trhovej štruktúry, prispejú k 
odstráneniu iných opatrení, ako sú 
napríklad kapacitné mechanizmy, a k 
zaisteniu bezpečnosti dodávok. Tvorba 
cien pri nedostatočnej ponuke na 
veľkoobchodnom trhu bez cenových 
stropov by zároveň nemala ohrozovať 
možnosť spoľahlivých a stabilných cien 
pre koncových odberateľov, hlavne pre 
domácnosti a MSP.

flexibilitou. Efektívna tvorba cien pri 
nedostatočnej ponuke podnieti účastníkov 
trhu k tomu, aby boli dostupní vtedy, keď 
to trh najviac potrebuje, a zabezpečí 
návratnosť ich nákladov na 
veľkoobchodnom trhu. Preto je kľúčové v 
čo najväčšej miere odstrániť 
administratívne a implicitné cenové stropy 
a umožniť, aby sa ceny vyplývajúce z 
nedostatočnej ponuky zvyšovali až na 
úroveň hodnoty nedodanej elektriny. Ak sa 
krátkodobé trhy a tvorba cien pri 
nedostatočnej ponuke stanú pevnou 
súčasťou trhovej štruktúry, prispejú k 
odstráneniu iných opatrení, ako sú 
napríklad kapacitné mechanizmy, a k 
zaisteniu bezpečnosti dodávok. Tvorba 
cien pri nedostatočnej ponuke na 
veľkoobchodnom trhu bez cenových 
stropov by zároveň nemala ohrozovať 
možnosť spoľahlivých, stabilných a 
dostupných cien pre koncových 
odberateľov, hlavne pre domácnosti a 
MSP.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Predpokladom skutočnej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s 
elektrinou sú nediskriminačné a 
transparentné poplatky za používanie 
sústavy vrátane spojovacích vedení v 
prenosovej sústave. Dostupná kapacita 
týchto vedení by mala byť stanovená na 
maximálnych úrovniach, ktoré sú v súlade 
s bezpečnostnými normami bezpečnej 
prevádzky sústavy.

(12) Predpokladom skutočnej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s 
elektrinou sú nediskriminačné,
transparentné a primerané poplatky za 
používanie sústavy vrátane spojovacích 
vedení v prenosovej sústave. Dostupná 
kapacita týchto vedení by mala byť 
stanovená na maximálnych úrovniach, 
ktoré sú v súlade s bezpečnostnými 
normami bezpečnej prevádzky sústavy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s cieľmi návrhu Komisie na prepracované znenie.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme efektívneho 
usmerňovania nevyhnutných investícií by 
ceny mali signalizovať, kde je potreba 
elektriny najväčšia. Aby boli lokačné 
signály v elektrizačnej sústave rozdelenej 
na oblasti správne, musí byť určovanie 
ponukových oblastí jednotné, objektívne a 
spoľahlivé a jeho priebeh musí byť 
transparentný. Ponukové oblasti by mali 
zohľadňovať štrukturálne preťaženie, aby 
sa zabezpečila efektívna prevádzka a 
plánovanie elektrizačnej sústavy Únie a 
aby sa umožnili účinné cenové signály pre 
novú výrobnú kapacitu, riadenie odberu 
alebo prenosovú infraštruktúru. Najmä by 
sa v záujme riešenia vnútorného preťaženia 
nemala znižovať medzioblastná kapacita.

(14) V záujme efektívneho 
usmerňovania nevyhnutných investícií by 
ceny mali signalizovať, kde je potreba 
elektriny najväčšia. Aby boli lokačné 
signály v elektrizačnej sústave rozdelenej 
na oblasti správne, musí byť určovanie 
ponukových oblastí jednotné, objektívne a 
spoľahlivé a jeho priebeh musí byť 
transparentný. Ponukové oblasti by mali 
zohľadňovať štrukturálne preťaženie, aby 
sa zabezpečila efektívna prevádzka a 
plánovanie elektrizačnej sústavy Únie a 
aby sa umožnili účinné cenové signály pre 
novú výrobnú kapacitu, riadenie odberu, 
uskladňovanie energie alebo prenosovú 
infraštruktúru. Najmä by sa v záujme 
riešenia vnútorného preťaženia nemala 
znižovať medzioblastná kapacita.

Odôvodnenie

Zaisťuje to, aby sa uskladňovanie energie v práve EÚ uznávalo ako nová trieda energetických 
aktív.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Efektívna dekarbonizácia 
elektrizačnej sústavy integráciou trhov si 
vyžaduje systematické odstraňovanie 
prekážok cezhraničného obchodovania, 
aby sa prekonala fragmentácia trhu a aby 
odberatelia energie v Únii mohli v plnej 
miere ťažiť z výhod integrovaných trhov s 
elektrinou a hospodárskej súťaže.

(15) Efektívna dekarbonizácia 
elektrizačnej sústavy do roku 2050 
integráciou trhov si vyžaduje systematické 
odstraňovanie prekážok cezhraničného 
obchodovania, aby sa prekonala 
fragmentácia trhu a aby odberatelia energie 
v Únii mohli v plnej miere ťažiť z výhod 
integrovaných trhov s elektrinou a 
hospodárskej súťaže. Takisto je potrebné 
stanoviť spravodlivý prechod pre uhoľné 
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banské regióny a pre tie časti trhu s 
elektrickou energiou, ktoré sú ešte stále vo 
veľkej miere založené na výrobe 
elektrickej energie z uhlia, keďže ich 
vyraďovanie z prevádzky, ktoré je nutné v 
rámci prechodu na pružný a udržateľný 
energetický systém umožňujúci Únii plniť 
Parížsku dohodu, bude musieť riešiť 
mnohé hospodárske a sociálne problémy.

Odôvodnenie

Dekarbonizácia musí byť inkluzívna, spravodlivá a schválená všetkými zainteresovanými 
stranami a musí zohľadňovať spoločenské, hospodárske a environmentálne vplyvy, ako aj 
udržateľné pracovné alternatívy, najmä keď je postupné ukončovanie spojené so zatváraním 
baní. Onedlho má začať príprava dialógu vo forme platformy o uhlí s cieľom diskutovať o 
aspektoch riadenia, spravodlivého prechodu a vyraďovania z prevádzky a pravidlá EÚ 
týkajúce sa trhu s elektrinou by mali byť v súlade s týmito činnosťami.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Malo by sa uznať prednostné 
nasadzovanie (dispečing) výrobných 
zariadení využívajúcich energiu z 
premenlivých obnoviteľných zdrojov, a to 
pre ich úlohu pri podporovaní toho, aby 
Únia plnila ciele týkajúce sa využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie a 
zníženia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) ENTSO pre elektrinu by mala 
vykonať dôkladné strednodobé až 
dlhodobé posudzovanie primeranosti 
zdrojov na úrovni Únie s cieľom poskytnúť 
objektívny základ na posúdenie obáv 

(26) ENTSO pre elektrinu by mala 
vykonať dôkladné strednodobé až 
dlhodobé posudzovanie primeranosti 
zdrojov na úrovni Únie s cieľom poskytnúť
objektívny základ na posúdenie obáv 
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týkajúcich sa ich primeranosti. Poznanie 
problému primeranosti zdrojov, ktorý riešia 
kapacitné mechanizmy, by malo vychádzať 
z posudzovania na úrovni EÚ.

týkajúcich sa ich primeranosti. Toto 
posudzovanie by malo byť doplnené o 
podrobnejšie posúdenia na úrovni 
ponukových oblastí, členských štátov a 
regiónov. Poznanie problému primeranosti 
zdrojov, ktorý riešia kapacitné 
mechanizmy, by malo vychádzať z týchto 
posudzovaní.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Strednodobé až dlhodobé 
posudzovanie primeranosti zdrojov (od 
jedného až do 10 rokov vopred) stanovené 
v tomto nariadení má iný účel ako sezónne 
výhľady (šesť mesiacov vopred) stanovené 
v článku 9 [nariadenia o pripravenosti na 
riziká podľa návrhu COM(2016) 862]. 
Strednodobé až dlhodobé posudzovania sa 
využívajú hlavne na posúdenie potreby 
kapacitných mechanizmov, zatiaľ čo 
sezónne výhľady sa používajú na 
upozorňovanie na riziká, ktoré sa môžu 
vyskytnúť počas nasledujúcich šiestich 
mesiacov a ktoré môžu viesť k výraznému 
zhoršeniu dodávok elektriny. Regionálne 
operačné centrá okrem toho vykonávajú aj 
regionálne posudzovanie primeranosti 
podľa európskych právnych predpisov 
o prevádzke elektrizačnej prenosovej 
sústavy. Ide o veľmi krátkodobé 
posudzovanie primeranosti (od jedného 
dňa až po týždeň vopred) využívané v 
rámci prevádzky sústavy.

(27) Strednodobé až dlhodobé 
posudzovanie primeranosti zdrojov (od 
jedného až do 10 rokov vopred) stanovené 
v tomto nariadení má iný účel ako sezónne 
výhľady (šesť mesiacov vopred) stanovené 
v článku 9 [nariadenia o pripravenosti na 
riziká podľa návrhu COM(2016)0862]. 
Strednodobé až dlhodobé posudzovania sa 
využívajú hlavne na posúdenie potreby 
kapacitných mechanizmov, zatiaľ čo 
sezónne výhľady sa používajú na 
upozorňovanie na riziká, ktoré sa môžu 
vyskytnúť počas nasledujúcich šiestich 
mesiacov a ktoré môžu viesť k výraznému 
zhoršeniu dodávok elektriny. Regionálne 
koordinačné centrá okrem toho 
vykonávajú aj regionálne posudzovanie 
primeranosti podľa európskych právnych 
predpisov o prevádzke elektrizačnej 
prenosovej sústavy. Ide o veľmi 
krátkodobé posudzovanie primeranosti (od 
jedného dňa až po týždeň vopred) 
využívané v rámci prevádzky sústavy.

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje na 
celý text. Jeho schválenie si bude 
vyžadovať zodpovedajúce zmeny v celom 
texte.)

Pozmeňujúci návrh 14
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Pred zavedením kapacitných 
mechanizmov by členské štáty mali 
posúdiť regulačné deformácie 
prispievajúce k súvisiacemu problému 
primeranosti zdrojov. Mali by mať 
povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 
zistených deformácií, ako aj harmonogram 
ich vykonávania. Kapacitné mechanizmy 
by sa mali zaviesť iba v prípade 
zostávajúcich obáv, ktoré nemožno riešiť 
odstránením deformácií.

(28) Pred zavedením kapacitných 
mechanizmov by členské štáty mali 
posúdiť regulačné deformácie 
prispievajúce k súvisiacemu problému 
primeranosti zdrojov. Mali by mať 
povinnosť prijať opatrenia na odstránenie 
zistených deformácií, ako aj harmonogram 
ich vykonávania. Kapacitné mechanizmy 
by sa mali zaviesť iba v prípade 
zostávajúcich obáv – ako je bezpečnosť 
dodávok energie –, ktoré nemožno riešiť 
odstránením takýchto deformácií.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Mali by sa stanoviť podrobné 
pravidlá na uľahčenie účinnej cezhraničnej 
účasti na kapacitných mechanizmoch iných 
ako rezervné systémy. Cezhraniční 
prevádzkovatelia prenosových sústav by 
mali podporovať výrobcov, ktorí majú 
záujem a chcú sa zúčastniť na kapacitných 
mechanizmoch v iných členských štátoch. 
Preto by mali vypočítať úrovne kapacít, do 
ktorých by bola možná cezhraničná účasť, 
túto účasť umožniť a zistiť dostupnosť. 
Národné regulačné orgány by mali 
presadzovať cezhraničné predpisy v 
členských štátoch.

(31) Mali by sa stanoviť podrobné 
pravidlá na uľahčenie účinnej cezhraničnej 
účasti na kapacitných mechanizmoch iných 
ako strategické rezervy. Cezhraniční 
prevádzkovatelia prenosových sústav by 
mali podporovať výrobcov, ktorí majú 
záujem a chcú sa zúčastniť na kapacitných 
mechanizmoch v iných členských štátoch. 
Preto by mali vypočítať úrovne kapacít, do 
ktorých by bola možná cezhraničná účasť, 
túto účasť umožniť a zistiť dostupnosť. 
Národné regulačné orgány by mali 
presadzovať cezhraničné predpisy v 
členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Vzhľadom na rozdiely medzi (32) Vzhľadom na rozdiely medzi 
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vnútroštátnymi energetickými systémami a 
na technické obmedzenia existujúcich 
elektrizačných sústav sa pokrok pri 
integrácii trhu často bude najlepšie 
dosahovať na regionálnej úrovni. Preto by 
sa mala posilniť regionálna spolupráca 
prevádzkovateľov prenosových sústav. Na 
zabezpečenie efektívnej spolupráce by 
nový regulačný rámec mal počítať so 
silnejším riadením a regulačným dohľadom 
na regionálnej úrovni vrátane posilnenia 
rozhodovacej právomoci agentúry v 
cezhraničných záležitostiach. Aby sa 
zvýšila bezpečnosť dodávok a obmedzilo 
narúšanie trhu, mohla by užšia spolupráca 
členských štátov byť potrebná aj v 
krízových situáciách.

vnútroštátnymi energetickými systémami a 
na technické obmedzenia existujúcich 
elektrizačných sústav sa pokrok pri 
integrácii trhu často bude najlepšie 
a z hľadiska vynaložených nákladov 
najefektívnejšie dosahovať na regionálnej 
úrovni. Preto by sa mala posilniť 
regionálna spolupráca prevádzkovateľov 
prenosových sústav. Na zabezpečenie 
efektívnej spolupráce by nový regulačný 
rámec mal počítať so silnejším riadením a 
regulačným dohľadom na regionálnej 
úrovni vrátane posilnenia rozhodovacej 
právomoci agentúry v cezhraničných 
záležitostiach. Aby sa zvýšila bezpečnosť 
dodávok a obmedzilo narúšanie trhu, 
mohla by užšia spolupráca členských 
štátov byť potrebná aj v krízových 
situáciách.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Regionálne operačné centrá by 
mali vykonávať funkcie, ktorých 
regionalizácia v porovnaní s funkciami 
vykonávanými na vnútroštátnej úrovni 
prináša pridanú hodnotu. Funkcie 
regionálnych operačných centier by mali 
zahŕňať tak funkcie vykonávané 
regionálnymi koordinátormi bezpečnosti, 
ako aj ďalšie funkcie prevádzky sústavy, 
fungovania trhu a pripravenosti na riziká. 
Funkcie vykonávané regionálnymi 
operačnými centrami by nemali zahŕňať 
prevádzku elektrizačnej sústavy v reálnom 
čase.

(35) Regionálne koordinačné centrá by 
mali vykonávať funkcie, ktorých 
regionalizácia v porovnaní s funkciami 
vykonávanými na vnútroštátnej úrovni 
prináša pridanú hodnotu. Funkcie 
regionálnych koordinačných centier by 
mali zahŕňať tak funkcie vykonávané 
regionálnymi koordinátormi bezpečnosti, 
ako aj ďalšie funkcie regionálneho 
významu. Funkcie vykonávané 
regionálnymi koordinačnými centrami by 
nemali zahŕňať prevádzku elektrizačnej 
sústavy v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Regionálne operačné centrá by 
mali v prvom rade konať v záujme 
prevádzky sústavy a fungovania trhu v 
regióne a až potom v záujme jednotlivých 
subjektov. Preto by regionálnym 
operačným centrám mali byť v prípade 
určitých funkcií zverené rozhodovacie 
právomoci konať a usmerňovať činnosti, 
ktoré majú vykonávať prevádzkovatelia 
prenosových sústav v regióne prevádzky 
sústavy, a v prípade zostávajúcich funkcií 
by sa mala posilniť ich úloha poradcu.

(36) Regionálne koordinačné centrá by 
mali v prvom rade konať v záujme 
prevádzky sústavy a fungovania trhu v 
regióne a až potom v záujme jednotlivých 
subjektov. Preto by regionálne 
koordinačné centrá mali mať posilnenú 
úlohu poradcu prostredníctvom ich 
schopnosti vydávať odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) S cieľom zvýšiť efektívnosť v 
rámci distribučných sústav elektriny v Únii 
a zabezpečiť úzku spoluprácu s 
prevádzkovateľmi prenosových sústav a 
ENTSO pre elektrinu by sa mal zriadiť 
európsky subjekt prevádzkovateľov 
distribučných sústav v Únii (ďalej len 
„subjekt PDS EÚ“). Úlohy subjektu PDS 
EÚ by mali byť riadne vymedzené a jeho 
spôsob práce by mal byť taký, aby 
zabezpečil efektívnosť, transparentnosť a 
reprezentatívnosť medzi prevádzkovateľmi 
distribučných sústav v Únii. Subjekt PDS 
EÚ by mal podľa potreby úzko 
spolupracovať s ENTSO pre elektrinu pri 
vypracovaní a vykonávaní sieťových 
predpisov a mal by pracovať na 
poskytovaní usmernení okrem iného aj pri 
integrácii decentralizovanej výroby a 
skladovania do distribučných sústav alebo 
v iných oblastiach, ktoré súvisia s riadením 
distribučných sústav.

(38) S cieľom zvýšiť efektívnosť v 
rámci distribučných sústav elektriny v Únii 
a zabezpečiť úzku spoluprácu s 
prevádzkovateľmi prenosových sústav a 
ENTSO pre elektrinu by sa mal zriadiť 
európsky subjekt prevádzkovateľov 
distribučných sústav v Únii (ďalej len 
„subjekt PDS EÚ“). Úlohy subjektu PDS 
EÚ by mali byť riadne vymedzené a jeho 
spôsob práce by mal byť taký, aby 
zabezpečil nezávislosť, neutralitu, 
efektívnosť, transparentnosť a 
reprezentatívnosť medzi prevádzkovateľmi 
distribučných sústav v Únii, pričom sa 
rešpektujú regionálne osobitosti 
distribučných sústav. Subjekt PDS EÚ by 
mal podľa potreby úzko spolupracovať s 
ENTSO pre elektrinu pri vypracovaní a 
vykonávaní sieťových predpisov a mal by 
pracovať na poskytovaní usmernení okrem 
iného aj pri integrácii decentralizovanej 
výroby a skladovania do distribučných 
sústav alebo v iných oblastiach, ktoré 
súvisia s riadením distribučných sústav.
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Odôvodnenie

Distribučné siete sa v celej Európe významne líšia – od úrovne napätia, topológie, profilu 
krajiny danej oblasti po modely spotreby. Tieto špecifiká sa musia brať do úvahy pri 
prevádzke subjektu PDS EÚ.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanoviť základ pre efektívne 
dosahovanie cieľov európskej energetickej 
únie a najmä rámca politík v oblasti klímy 
a energetiky do roku 203030 umožnením 
vysielania trhových signálov v záujme 
zvýšenia flexibility, dekarbonizácie a 
inovácie;

a) stanoviť základ pre efektívne 
dosahovanie cieľov európskej energetickej 
únie a najmä rámca politík v oblasti klímy 
a energetiky do roku 203030 umožnením 
vysielania trhových signálov v záujme 
zvýšenia flexibility, energetickej 
efektívnosti a inovácie a pritom 
zohľadňovať úlohu spojovacích vedení a 
rastúci podiel obnoviteľných zdrojov pri 
prechode na udržateľný energetický 
systém;

_________________ _________________

30 COM/2014/0015 final. 30 COM/2014/0015 final.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) stanoviť základné zásady dobre 
fungujúcich integrovaných trhov s 
elektrinou, ktoré umožnia nediskriminačný 
prístup na trh pre všetkých poskytovateľov 
zdrojov a odberateľov elektriny, posilnia 
postavenie spotrebiteľov, umožnia riadenie 
odberu a energetickú efektívnosť, uľahčia 
agregáciu distribuovaného dopytu a 
ponuky a prispejú k dekarbonizácii 
hospodárstva tým, že umožnia integráciu 
trhu a trhové odmeňovanie elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov;

b) stanoviť základné zásady dobre 
fungujúcich integrovaných trhov s 
elektrinou, ktoré umožnia nediskriminačný 
prístup na trh pre všetkých poskytovateľov 
zdrojov a odberateľov elektriny, posilnia 
postavenie spotrebiteľov, umožnia riadenie 
odberu, uskladňovanie energie a 
energetickú efektívnosť, uľahčia agregáciu 
distribuovaného dopytu a ponuky, 
podporia dostatočné úrovne elektrických 
prepojení a prispejú k dekarbonizácii 
hospodárstva tým, že umožnia integráciu 
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trhu a trhové odmeňovanie elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „preťaženie“ je situácia, pri ktorej 
nie je možné prijať všetky požiadavky 
účastníkov trhu na obchodovanie medzi 
dvoma ponukovými oblasťami, pretože by 
významným spôsobom ovplyvnili fyzické 
toky na prvkoch siete, ktoré tieto toky 
nedokážu prijať ;

c) „preťaženie“ je situácia, pri ktorej 
nie je možné prijať všetky požiadavky 
účastníkov trhu na obchodovanie, pretože 
by významným spôsobom ovplyvnili 
fyzické toky na prvkoch siete, ktoré tieto 
toky nedokážu prijať.

Odôvodnenie

Podľa pôvodného vymedzenia k preťaženiam môže dochádzať iba medzi dvomi ponukovými 
oblasťami, a nie v rámci ponukovej oblasti. PN je nutný aj na zosúladenie s vymedzením 
ponukovej oblasti.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

u) „kapacitný mechanizmus“ je 
administratívne opatrenie s cieľom 
zabezpečiť dosiahnutie želanej úrovne 
bezpečnosti dodávok prostredníctvom 
odmeňovania zdrojov za ich dostupnosť, 
s výnimkou opatrení týkajúcich sa 
podporných služieb;

u) „kapacitný mechanizmus“ je 
výnimočné administratívne opatrenie 
s cieľom zabezpečiť dosiahnutie potrebnej
úrovne bezpečnosti dodávok 
prostredníctvom odmeňovania zdrojov za 
ich dostupnosť, s výnimkou opatrení 
týkajúcich sa podporných služieb, prijaté v 
súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a 
podľa pravidiel štátnej pomoci a zásad 
potrebnosti, proporcionality a 
nediskriminácie;



AD\1141552SK.docx 17/77 PE609.648v05-00

SK

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) „strategická rezerva“ je kapacitný 
mechanizmus, v ktorom sa zdroje 
nasadzujú len vtedy, ak nedošlo 
k vyrovnaniu denných a vnútrodenných
trhov, prevádzkovatelia prenosových 
sústav vyčerpali svoje vyrovnávacie zdroje 
na vytvorenie rovnováhy medzi dopytom 
a ponukou a odchýlky na trhu v obdobiach, 
keď boli nasadené rezervy, boli zúčtované 
v hodnote nedodanej elektriny;

v) „strategická rezerva“ je kapacitný 
mechanizmus, v ktorom sa zdroje držia 
mimo trhu a nasadzujú len vtedy, ak 
nedošlo k vyrovnaniu denných trhov, 
prevádzkovatelia prenosových sústav 
vyčerpali svoje vyrovnávacie zdroje na 
vytvorenie rovnováhy medzi dopytom a
ponukou a odchýlky na trhu v obdobiach, 
keď boli nasadené rezervy, boli zúčtované 
v hodnote nedodanej elektriny;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ceny sa musia tvoriť na základe 
dopytu a ponuky;

a) ceny musia vo všeobecnosti 
odrážať dopyt a ponuku;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) musí sa upustiť od opatrení, ktoré 
bránia tvorbe cien na základe dopytu 
a ponuky alebo odrádzajú od rozvoja 
flexibilnejšej výroby, nízkouhlíkovej 
výroby alebo pružnejšieho dopytu;

b) musí sa upustiť od opatrení, ktoré 
bránia tvorbe cien na základe dopytu 
a ponuky, pokiaľ ich cieľom nie je 
budovať solidaritu a spravodlivé 
rozdelenie nákladov a dostatočne 
zohľadňovať spotrebiteľov s nízkou 
spotrebou energie;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podporuje sa rozvoj pružnejšej 
výroby, nízkouhlíkovej výroby a 
pružnejšieho dopytu;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) aktéri trhu sú povinní posúdiť 
riziko vzniku ujmy, ktoré nové produkty a 
služby predstavujú pre odberateľov 
v kategórii domácností, a podľa toho 
prispôsobiť svoje ponuky; 

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) národné regulačné orgány 
monitorujú vývoj na trhu a podľa 
požiadaviek upravujú ochranu;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pod podmienkou dodržiavania 
pravidiel Zmluvy o EÚ týkajúcich sa 
hospodárskej súťaže sa musí umožniť 
účasť odberateľov a malých podnikov na 
trhu agregáciou výroby z viacerých 
výrobných zariadení alebo odberu z 
viacerých odberných zariadení, aby mohli 
poskytovať spoločné ponuky na trhu s 

d) pod podmienkou dodržiavania 
pravidiel Zmluvy o EÚ týkajúcich sa 
hospodárskej súťaže sa musí umožniť 
účasť odberateľov a malých podnikov na 
trhu individuálne, kolektívne, 
prostredníctvom účasti na miestnej 
energetickej komunite a agregáciou 
výroby z viacerých výrobných zariadení 
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elektrinou a aby mohli byť spoločne 
prevádzkované v elektrizačnej sústave;

alebo odberu z viacerých odberných 
zariadení, aby mohli poskytovať spoločné 
ponuky na trhu s elektrinou a aby mohli 
byť spoločne prevádzkované v 
elektrizačnej sústave;

Odôvodnenie

Všeobecné zásady v oblasti trhu EÚ s elektrinou by mali poskytovať základ pre uznanie a 
podporu všetkých foriem aktívnej účasti spotrebiteľov, a to nielen prostredníctvom agregácie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) trhové pravidlá musia podporovať 
dekarbonizáciu hospodárstva tým, že sa 
umožní integrácia elektriny
z obnoviteľných zdrojov a že sa poskytnú 
stimuly na zvyšovanie energetickej 
efektívnosti;

e) trhové pravidlá musia podporovať 
dekarbonizáciu hospodárstva 
poskytovaním stimulov na integráciu 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov a zvyšovanie energetickej 
efektívnosti;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) trhové pravidlá musia
zabezpečovať vhodné investičné stimuly 
pre výrobu, skladovanie, energetickú 
efektívnosť a riadenie odberu, aby sa plnili 
potreby trhu a aby sa tak zaručila 
bezpečnosť dodávok;

f) cieľom trhových pravidiel musí 
byť zabezpečovanie vhodných 
investičných stimulov pre výrobu (najmä 
dlhodobých investícií do nízkouhlíkovej 
výroby), uskladňovanie, energetickú 
efektívnosť a riadenie odberu, aby sa plnili 
potreby trhu a aby sa tak zaručila 
bezpečnosť dodávok;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) musí sa zabrániť prekážkam pre 
cezhraničné toky elektriny a cezhraničné 
transakcie na trhoch s elektrinou 
a súvisiacich trhoch so službami;

g) musia sa odstrániť prekážky pre 
cezhraničné toky elektriny a cezhraničné 
transakcie na trhoch s elektrinou 
a súvisiacich trhoch so službami;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) všetky výrobné, skladovacie a 
odberné zdroje sa musia na trhu 
zúčastňovať za rovnakých podmienok;

i) všetky výrobné, skladovacie a 
odberné zdroje sa musia na trhu 
zúčastňovať za rovnakých podmienok
a spôsobom zohľadňujúcim prínosy 
a náklady, ktoré každý z nich prináša 
prostrediu a sústave, ich udržateľnosť 
a ich príspevky k dekarbonizačným 
cieľom uvedeným v Parížskej dohode 
z roku 2015 a v smernici (EÚ) .../... 
[smernica o obnoviteľných zdrojoch 
energie];

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) trhové pravidlá musia umožniť 
vstup a odchod podnikov vyrábajúcich 
elektrinu a podnikov dodávajúcich 
elektrinu na základe vlastného posúdenia 
hospodárskej a finančnej životaschopnosti 
ich pôsobenia;

m) trhové pravidlá musia umožniť 
vstup a odchod podnikov vyrábajúcich 
elektrinu, podnikov uskladňujúcich 
energiu a podnikov dodávajúcich elektrinu 
na základe vlastného posúdenia 
hospodárskej a finančnej životaschopnosti 
ich pôsobenia;

Odôvodnenie

Keďže skladovanie je vymedzené ako samostatná činnosť v elektrizačnej sústave, musia mať 
skladovacie podniky možnosť prijímať rozhodnutia o vstupe na trh a o odchode z neho na 
rovnakom základe ako iní hráči na trhu.
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a

Spravodlivá transformácia

Európska komisia podporuje členské 
štáty, ktoré zavádzajú národnú stratégiu 
postupného znižovania inštalovanej 
kapacity na výrobu energie z uhlia 
a ťažbu uhlia všetkými dostupnými 
prostriedkami, a to aj cielenou finančnou 
podporou, aby sa umožnila tzv. 
spravodlivá transformácia v regiónoch 
zasiahnutých štrukturálnou zmenou. 
Komisia pomáha členským štátom riešiť 
vplyv prechodu na čistú energetiku 
v sociálnej oblasti, v oblasti zručností 
a v oblasti priemyslu. Komisia pracuje 
v úzkom partnerstve s aktérmi v regiónoch 
náročných na uhlie a uhlík, poskytuje 
usmernenia, najmä v oblasti prístupu 
k dostupným finančným prostriedkom 
a programom a ich využívania, 
a podporuje výmenu osvedčených 
postupov, vrátane diskusií týkajúcich sa 
priemyselných plánov postupu a potrieb 
v oblasti zmeny zručností, prostredníctvom 
cielených platforiem a aj prostredníctvom 
iniciatívy Spravodlivá transformácia pre 
pracovníkov a komunity založenej 
v nariadení  .../... [nariadenie o riadení].

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všetci účastníci trhu sa musia 
usilovať o rovnováhu sústavy a sú finančne 
zodpovední za odchýlky, ktoré v sústave 

1. Všetci účastníci trhu sa musia 
usilovať o rovnováhu sústavy a sú finančne 
zodpovední za odchýlky, ktoré v sústave 
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spôsobia. Musia byť buď samostatnými 
subjektmi zúčtovania, alebo svoju 
zodpovednosť musia preniesť na 
samostatný subjekt zúčtovania podľa 
vlastného výberu.

spôsobia, pod podmienkou, že všetci 
účastníci trhu majú prístup k rovnováhe a 
vnútrodenným trhom v súlade s článkami 
5 a 6 . Musia byť buď samostatnými 
subjektmi zúčtovania, alebo svoju 
zodpovednosť musia preniesť na 
samostatný subjekt zúčtovania podľa 
vlastného výberu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu stanoviť 
výnimky zo zodpovednosti za 
vyrovnávanie odchýlok, pokiaľ ide o:

2. Členské štáty môžu po konzultácii 
s prevádzkovateľmi distribučných sústav
stanoviť výnimky zo zodpovednosti za 
vyrovnávanie odchýlok, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) demonštračné projekty; vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zariadenia využívajúce podporu 
schválenú Komisiou na základe pravidiel 
Únie o štátnej pomoci podľa článkov 107 
až 109 ZFEÚ a uvedené do prevádzky pred 
[OP: entry into force]. Členské štáty môžu 
v súlade s pravidlami Únie o štátnej 
pomoci motivovať účastníkov trhu, ktorí sú 
úplne alebo čiastočne oslobodení od 
zodpovednosti za vyrovnávanie odchýlok, 
aby za primeranú kompenzáciu prevzali 

c) zariadenia využívajúce podporu 
schválenú Komisiou na základe pravidiel 
Únie o štátnej pomoci podľa článkov 107 
až 109 ZFEÚ a uvedené do prevádzky pred 
[OP: nadobudnutie účinnosti]. Členské 
štáty môžu v súlade s pravidlami Únie o 
štátnej pomoci motivovať účastníkov trhu, 
ktorí sú úplne alebo čiastočne oslobodení 
od finančných dôsledkov zodpovednosti za 
vyrovnávanie odchýlok, aby za primeranú 



AD\1141552SK.docx 23/77 PE609.648v05-00

SK

plnú zodpovednosť za vyrovnávanie 
odchýlok.

kompenzáciu prevzali plnú zodpovednosť 
za vyrovnávanie odchýlok.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všetci účastníci trhu majú prístup 
na vyrovnávací trh, či už individuálne, 
alebo prostredníctvom agregácie. Pravidlá 
a produkty vyrovnávacieho trhu musia 
rešpektovať potrebu umiestniť rastúce 
podiely variabilnej výroby a vyhovieť 
zvýšenej schopnosti riadenia odberu a 
nástupu nových technológií.

1. Všetci účastníci trhu majú 
plnohodnotný prístup na vyrovnávací trh, 
či už individuálne, alebo prostredníctvom 
agregácie. Pravidlá a produkty 
vyrovnávacieho trhu musia rešpektovať 
potrebu umiestniť rastúce podiely 
variabilnej výroby a vyhovieť zvýšenej 
schopnosti riadenia odberu a nástupu 
nových technológií.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vyrovnávacie trhy musia byť 
organizované tak, aby sa zaistila účinná 
nediskriminácia účastníkov trhu a aby sa 
zároveň brali do úvahy rozličné technické 
možnosti výroby energie z variabilných 
obnoviteľných zdrojov a riadenia odberu, 
ako aj skladovania.

2. Vyrovnávacie trhy musia byť 
organizované tak, aby sa zaistila účinná 
nediskriminácia účastníkov trhu.
Vyrovnávacie trhy musia byť navrhnuté 
tak, aby sa umožnila maximálna účasť 
obnoviteľných zdrojov energie, vrátane 
najmä malej decentralizovanej a 
distribuovanej výroby. Organizátori trhu 
zaistia, aby energetické komunity mali 
primeraný a jednoduchý prístup na trh.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Stanovenie veľkosti rezervnej 
kapacity sa vykonáva na regionálnej úrovni 

7. Stanovenie veľkosti rezervnej 
kapacity sa vykonáva na regionálnej úrovni 
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v súlade s bodom 7 prílohy I. Regionálne 
operačné centrá poskytujú 
prevádzkovateľom prenosových sústav 
podporu pri určovaní množstva 
disponibility, ktoré treba obstarať v súlade 
s bodom 8 prílohy I.

v súlade s bodom 7 prílohy I. Regionálne 
koordinačné centrá poskytujú 
prevádzkovateľom prenosových sústav 
podporu pri určovaní množstva 
disponibility, ktoré treba obstarať v súlade 
s bodom 8 prílohy I.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Obstarávanie disponibility musí byť 
podporované na regionálnej úrovni 
v súlade s bodom 8 prílohy I. Obstarávanie 
musí byť založené na primárnom trhu 
a usporiadané tak, aby bolo k jednotlivým 
alebo agregovaným účastníkom trhu 
v rámci postupu predbežného schválenia
nediskriminačné.

8. Obstarávanie disponibility musí byť 
podporované na regionálnej úrovni 
v súlade s bodom 8 prílohy I. Obstarávanie 
musí byť založené na primárnom trhu 
a musí byť nediskriminačné k účastníkom 
trhu v rámci postupu predbežného 
schválenia, a to najmä, keď sa zúčastňujú 
individuálne alebo agregovane.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Obstarávanie zvýšenia disponibility 
a zníženia disponibility sa vykonáva 
oddelene. Zmluvy sa neuzatvárajú dlhšie 
než jeden deň pred poskytnutím 
disponibility a zmluvné obdobie musí byť 
najviac jeden deň.

9. Obstarávanie zvýšenia disponibility 
a zníženia disponibility sa vykonáva 
oddelene. Zmluvy sa neuzatvárajú dlhšie 
než jeden deň pred poskytnutím 
disponibility a zmluvné obdobie musí byť 
najviac jeden deň. V súlade s článkom 34 
ods. 6 a článkom 36 ods. 10 
usmerňujúcich usmernení môže každý 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
predložiť návrh príslušnému 
regulačnému orgánu, ktorý požaduje 
výnimku z pravidiel obstarávania podľa 
tohto odseku. 

Tieto žiadosti o výnimku musia 
obsahovať:
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a) konkrétne časové obdobie, počas 
ktorého by výnimka platila;

b) objem disponibility, pre ktorý by 
výnimka platila;

c) analýzu vplyvu takejto výnimky na 
účasť vyrovnávacích zdrojov; a

d) odôvodnenie výnimky 
preukazujúce, že takáto výnimka by viedla 
k zvýšeniu hospodárskej efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) musia byť organizované tak, aby 
boli nediskriminačné;

a) musia byť nediskriminačné;

Odôvodnenie

Zásada nediskriminácie na denných a vnútrodenných trhoch by mala mať právne účinky bez 
akýchkoľvek ďalších krokov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Organizátori trhu musia na 
obchodovanie na denných a vnútrodenných 
trhoch poskytovať produkty, ktoré majú 
dostatočne malú veľkosť, s minimálnou 
veľkosťou ponuky najviac 1 megawatt, aby 
sa umožnila efektívna účasť riadenia 
odberu, uskladňovania energie a drobných 
obnoviteľných zdrojov.

3. Organizátori trhu musia na 
obchodovanie na denných a vnútrodenných 
trhoch poskytovať produkty, ktoré majú 
dostatočne malú veľkosť, s minimálnou 
veľkosťou ponuky najviac 1 megawatt, aby 
sa umožnila efektívna účasť riadenia 
odberu, uskladňovania energie a drobných 
obnoviteľných zdrojov, a to aj pre
energetické komunity prostredníctvom 
primeraného a jednoduchého prístupu na 
trh.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia



PE609.648v05-00 26/77 AD\1141552SK.docx

SK

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Neexistuje maximálny limit 
veľkoobchodnej ceny elektriny, pokiaľ nie 
je stanovená v hodnote nedodanej elektriny 
určenej v súlade s článkom 10. Neexistuje 
minimálny limit veľkoobchodnej ceny 
elektriny, pokiaľ nie je stanovená 
v hodnote nedodanej elektriny mínus 
2 000 EUR alebo v menšej výške, a v 
prípade, že je pre nasledujúci deň 
stanovená v menšej hodnote alebo sa 
predpokladá, že dosiahne túto nižšiu 
hodnotu. Toto ustanovenie sa uplatňuje 
okrem iného na ponuky a zúčtovania vo 
všetkých časových rámcoch a vzťahuje sa 
aj na ceny regulačnej energie a ceny 
odchýlok.

1. Neexistuje maximálny limit 
veľkoobchodnej ceny elektriny, pokiaľ nie 
je stanovená v hodnote nedodanej elektriny 
určenej v súlade s článkom 10. Na veľmi 
prepojených trhoch sa tieto maximálne 
limity musia stanoviť na rovnakej úrovni 
vo všetkých ponukových oblastiach a na 
všetkých trhoch, aby sa zabránilo 
narúšaniu trhu. Neexistuje minimálny 
limit veľkoobchodnej ceny elektriny, 
pokiaľ nie je stanovená v hodnote 
nedodanej elektriny mínus 2 000 EUR
alebo v menšej výške, a v prípade, že je pre 
nasledujúci deň stanovená v menšej 
hodnote alebo sa predpokladá, že dosiahne 
túto nižšiu hodnotu. Toto ustanovenie sa 
uplatňuje okrem iného na ponuky a 
zúčtovania vo všetkých časových rámcoch 
a vzťahuje sa aj na ceny regulačnej energie 
a ceny odchýlok.

Odôvodnenie

Na veľmi prepojených trhoch by sa mal zabezpečiť jednotný technický cenový limit. Bez 
takýchto jednotných limitov by mohli počas nedostatočnej ponuky vzniknúť problémy, keďže 
rozdielna schopnosť ponúkať ceny by umelo obmedzovala účastníkov trhu v ich cezhraničnej 
hospodárskej súťaži v oblasti energie.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri nasadzovaní zariadení 
vyrábajúcich elektrinu musia 
prevádzkovatelia prenosových sústav 
uprednostňovať zariadenia, ktoré vyrábajú 
elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie 
alebo využívajú vysoko účinnú 
kogeneráciu z malých výrobných zariadení, 
alebo výrobné zariadenia využívajúce nové 
technológie takto:

2. Pri nasadzovaní zariadení 
vyrábajúcich elektrinu musia 
prevádzkovatelia prenosových a 
distribučných sústav uprednostňovať
výrobné zariadenia alebo zariadenia na 
skladovanie energie z obnoviteľných 
zdrojov energie alebo využívajú vysoko 
účinnú kogeneráciu z malých výrobných 
zariadení, alebo výrobné zariadenia 
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využívajúce nové technológie takto:

a) výrobné zariadenia využívajúce 
obnoviteľné zdroje energie alebo vysoko 
účinnú kogeneráciu s inštalovaným 
elektrickým výkonom menším než 
500 kW; alebo 

a) výrobné zariadenia využívajúce 
obnoviteľné zdroje energie alebo vysoko 
účinnú kogeneráciu s inštalovaným 
elektrickým výkonom menším než 
500 kW; alebo 

b) demonštračné projekty 
s inovačnými technológiami.

b) demonštračné projekty 
s inovačnými technológiami.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobné zariadenia využívajúce 
obnoviteľné zdroje energie alebo vysoko 
účinnú kogeneráciu, ktoré boli uvedené do 
prevádzky pred [OP: entry into force] a pri 
uvedení do prevádzky sa nasadzovali 
prednostne podľa článku 15 ods. 5 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2012/27/EÚ alebo článku 16 ods. 2 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/28/ES1, sa naďalej nasadzujú 
prednostne. Prednostný dispečing sa už 
neuplatňuje odo dňa, keď sa na výrobnom 
zariadení uskutočnia významné úpravy, a 
to je prinajmenšom vtedy, keď je potrebná 
nová zmluva o pripojení alebo keď sa zvýši 
výrobná kapacita.

4. Výrobné zariadenia alebo 
zariadenia na skladovanie energie 
využívajúce obnoviteľné zdroje energie 
alebo vysoko účinnú kogeneráciu, ktoré 
boli uvedené do prevádzky pred [OP: 
nadobudnutie účinnosti] a pri uvedení do 
prevádzky sa nasadzovali prednostne podľa 
článku 15 ods. 5 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2012/27/EÚ alebo 
článku 16 ods. 2 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/28/ES1, sa naďalej 
nasadzujú prednostne s cieľom zachovať 
stabilný regulačný rámec pre investorov. 
Prednostný dispečing sa už neuplatňuje 
odo dňa, keď sa na výrobnom zariadení
alebo zariadení na uskladňovanie energie
uskutočnia významné úpravy, a to je 
prinajmenšom vtedy, keď je potrebná nová 
zmluva o pripojení alebo keď sa zvýši 
výrobná alebo skladovacia kapacita. 

––––––––––––– –––––––––––––

1. Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 
5.6.2009, s. 16).

1. Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o 
podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 
5.6.2009, s. 16).
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu v súlade s pravidlami 
Únie o štátnej pomoci stimulovať 
účastníkov trhu, na ktorých sa prednostne 
vzťahuje možnosť neúčasti na 
prednostnom dispečingu, a to za 
primeranú kompenzáciu.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty dodržiavajú 
ustanovenia tohto článku prostredníctvom 
procesu podávania správ o vnútornom 
trhu s energiou, ako sa stanovuje v článku 
21 nariadenia o riadení (EÚ) .../... 
[doplniť odkaz].

Pred zrušením prednostného dispečingu v 
súlade s odsekmi 2 a 3 členské štáty 
predovšetkým zabezpečia, aby všetky trhy 
vrátane všetkých doplnkových služieb boli 
úplne otvorené účasti obnoviteľných 
zdrojov energie, aby pravidlá dispečingu 
boli v plnej miere transparentné a trhové, 
aby sa stanovila transparentná metodika 
týkajúca sa pravidiel obmedzenia a aby 
zrušenie prednostného dispečingu 
výrobných zariadení využívajúcich 
energiu z obnoviteľných zdrojov 
neohrozilo ich príspevok k:

a) cieľu EÚ do roku 2030 
stanovenému v smernici o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov;

b) zníženiu celkových emisií 
skleníkových plynov v Únii najmenej o 
40 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňou 



AD\1141552SK.docx 29/77 PE609.648v05-00

SK

v roku 1990, ako sa stanovuje v záväzku 
plánovaného vnútroštátne stanoveného 
zníženia Únie a jej členských štátov, ktorý 
bol predložený sekretariátu Rámcového 
dohovoru OSN o zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zdroje na obmedzenie alebo 
redispečing sa vyberajú spomedzi 
výrobných alebo odberných zariadení 
predkladajúcich ponuky na obmedzenie 
alebo redispečing na základe trhových 
mechanizmov a musia byť finančne 
kompenzované. Netrhové obmedzenie 
alebo redispečing výroby alebo redispečing 
riadenia odberu sa použijú len vtedy, ak nie 
je k dispozícii žiadna trhová alternatíva, ak 
boli použité všetky dostupné trhové zdroje 
alebo ak je počet výrobných alebo 
odberných zariadení dostupných v oblasti, 
kde sa nachádzajú vhodné výrobné alebo 
odberné zariadenia na poskytovanie tejto 
služby, príliš nízky na to, aby sa 
zabezpečila skutočná hospodárska súťaž. 
Poskytovanie trhových zdrojov musí byť 
otvorené pre všetky technológie výroby, 
skladovania a riadenia odberu vrátane 
prevádzkovateľov nachádzajúcich sa v 
iných členských štátoch, pokiaľ to nie je 
technicky nerealizovateľné.

2. Zdroje na obmedzenie alebo 
redispečing sa vyberajú spomedzi 
výrobných alebo odberných zariadení 
alebo zariadení na uskladňovanie energie 
predkladajúcich ponuky na obmedzenie 
alebo redispečing na základe trhových 
mechanizmov a musia byť plne finančne 
kompenzované. Účasť v trhových 
mechanizmoch musí byť pre všetkých 
účastníkov trhu dobrovoľná, a to vrátane 
malej decentralizovanej alebo 
distribuovanej výroby. Netrhové 
obmedzenie alebo redispečing výroby 
alebo redispečing riadenia odberu sa 
použijú len vtedy, ak nie je k dispozícii 
žiadna trhová alternatíva, ak boli použité 
všetky dostupné trhové zdroje alebo ak je 
počet výrobných alebo odberných 
zariadení dostupných v oblasti, kde sa 
nachádzajú vhodné výrobné alebo odberné 
zariadenia na poskytovanie tejto služby, 
príliš nízky na to, aby sa zabezpečila 
skutočná hospodárska súťaž. Poskytovanie 
trhových zdrojov musí byť otvorené pre 
všetky technológie výroby, skladovania a 
riadenia odberu vrátane prevádzkovateľov 
nachádzajúcich sa v iných členských 
štátoch, pokiaľ to nie je technicky 
nerealizovateľné.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušní prevádzkovatelia sústav 
podávajú aspoň raz ročne príslušnému 
regulačnému orgánu správu o 
obmedzovaní alebo zostupnom 
redispečingu výrobných zariadení 
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie 
alebo vysoko účinnú kogeneráciu a o 
opatreniach prijatých na zníženie potreby 
takéhoto obmedzenia alebo zostupného 
redispečingu v budúcnosti. Obmedzenie 
alebo redispečing výrobných zariadení 
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie 
alebo vysoko účinnú kogeneráciu musí 
byť predmetom kompenzácie podľa 
odseku 6.

3. Príslušní prevádzkovatelia sústav 
podávajú aspoň raz ročne príslušnému 
regulačnému orgánu a agentúre ACER 
správu:

- o úrovni vývoja a účinnosti 
trhových mechanizmov obmedzovania 
alebo redispečingu na riadenie výroby, 
uskladňovanie energie alebo zariadení na 
riadenie odberu; 

- o dôvodoch, objemoch a typoch 
technológií, na ktoré sa vzťahuje 
obmedzovanie alebo zostupný redispečing 
výrobných zariadení využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie alebo vysoko 
účinnú kogeneráciu;

- o opatreniach prijatých na 
zníženie potreby takéhoto obmedzenia 
alebo zostupného redispečingu; a

- o žiadostiach a zmluvných 
dohodách s výrobnými jednotkami, aby 
mohli pracovať na určitej úrovni prívodu 
elektriny; prevádzkovatelia sústavy 
odôvodnia potrebu takýchto opatrení a 
uvedú, do akej miery tieto služby nemohli 
byť poskytnuté z iných zdrojov; v správe 
uvedú, či je to v súlade s minimálnymi 
nákladmi na plnenie cieľov Únie.

Regulačné orgány každoročne hodnotia 
trhový záujem.

Obmedzenie alebo redispečing výrobných 
zariadení alebo zariadení na 
uskladňovanie energie využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie alebo vysoko 
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účinnú kogeneráciu musí byť predmetom 
kompenzácie podľa odseku 6.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zaručiť schopnosť prenosových a 
distribučných sústav prenášať elektrinu 
vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie 
alebo vysoko účinnou kogeneráciou pri čo 
najmenšom obmedzovaní alebo 
redispečingu. To nebráni tomu, aby sa pri 
plánovaní siete zohľadnilo limitované 
obmedzenie alebo redispečing, ak sa 
preukáže, že je to ekonomicky 
efektívnejšie, a ak nepresiahne 5 % 
inštalovaného výkonu zariadení 
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie
alebo vysoko účinnú kogeneráciu v danej 
oblasti;

a) zaručiť schopnosť prenosových a 
distribučných sústav prenášať elektrinu 
vyrobenú alebo uskladňovanú z 
obnoviteľných zdrojov energie alebo 
vysoko účinnou kogeneráciou pri čo 
najmenšom obmedzovaní alebo 
redispečingu. To nebráni tomu, aby sa pri 
plánovaní siete zohľadnilo limitované
obmedzenie alebo redispečing, ak sa 
preukáže, že je to ekonomicky 
efektívnejšie, a ak nepresiahne 5 % 
inštalovaného výkonu zariadení alebo 
zariadení na uskladňovanie energie 
využívajúcich energiu z obnoviteľných 
zdrojov, riadenie odberu alebo vysoko 
účinnú kogeneráciu v danej oblasti za 
predpokladu, že sa pred jej schválením 
uskutočnia vhodné konzultácie so 
zainteresovanými stranami;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prijať vhodné sieťové a trhové 
prevádzkové opatrenia s cieľom 
minimalizovať obmedzovanie alebo 
zostupný redispečing elektriny vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov energie alebo 
vysoko účinnou kogeneráciou.

b) zabezpečiť, aby ich siete boli 
dostatočne flexibilné, aby mohli 
spravovať svoje siete, ako sa uvádza v 
článku 51 [smernice o elektrine].

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prijať vhodné sieťové a trhové 
prevádzkové opatrenia s cieľom účinne 
prispôsobiť všetku elektrinu vyrobenú z 
energie z obnoviteľných zdrojov alebo 
vysoko účinnú kogeneráciu a 
minimalizovať jej obmedzovanie alebo 
zostupný redispečing.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zostupný redispečing výrobných 
zariadení využívajúcich vysoko účinnú 
kogeneráciu sa použije alebo sa tieto 
zariadenia obmedzia len vtedy, ak okrem 
obmedzenia alebo zostupného 
redispečingu výrobných zariadení 
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie 
neexistuje žiadna iná alternatíva alebo ak 
by iné riešenia mali za následok 
neprimerané náklady alebo riziko pre 
bezpečnosť siete;

b) zostupný redispečing výrobných 
zariadení využívajúcich vysoko účinnú 
kogeneráciu, a to najmä v prípadoch, ak:

i) hlavným účelom výrobných 
zariadení je výroba tepla pre výrobné 
postupy v dotknutom priemyselnom 
areáli;

ii) výroba tepla a elektriny je 
neoddeliteľne prepojená, čiže každá 
zmena vo výrobe tepla sa prejaví zmenou 
vo výrobe činného výkonu a naopak;

zostupný redispečing výrobných zariadení 
využívajúcich vysoko účinnú kogeneráciu 
sa použije alebo sa tieto zariadenia 
obmedzia len vtedy, ak okrem obmedzenia 
alebo zostupného redispečingu výrobných 
zariadení využívajúcich obnoviteľné 
zdroje energie neexistuje žiadna iná 
alternatíva alebo ak by iné riešenia mali 
za následok neprimerané náklady alebo 
riziko pre bezpečnosť siete;
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) ak sa problémy s bezpečnosťou 
siete dajú riešiť iným spôsobom, nesmie 
sa elektrina vyrobená vlastnou výrobou vo 
výrobných zariadeniach využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie alebo vysoko 
účinnú kogeneráciu, ktorá sa neprivádza 
do prenosovej alebo distribučnej sústavy, 
obmedziť;

c) elektrina vyrobená vlastnou 
výrobou vo výrobných zariadeniach 
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie 
alebo vysoko účinnú kogeneráciu, ktorá je 
primárne určená na vlastnú spotrebu, sa 
smie obmedziť len vtedy, ak neexistujú 
iné alternatívy alebo ak by iné riešenia 
spôsobili neprimerané ohrozenia 
bezpečnosti siete;

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zostupný redispečing alebo 
obmedzenie podľa písmen a) až c) musia 
byť riadne a transparentne odôvodnené. 
Odôvodnenie sa uvedie v správe podľa 
odseku 3.

d) zostupný redispečing alebo 
obmedzenie podľa uvedených písmen a) až 
c) musia byť riadne a transparentne 
odôvodnené. Odôvodnenie sa uvedie v 
správe podľa odseku 3.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak sa používa netrhové 
obmedzenie alebo redispečing, musia byť 
podmienené finančnou kompenzáciou zo 
strany prevádzkovateľa sústavy, ktorý 
obmedzenie alebo redispečing požaduje, 
vlastníkovi výrobného alebo odberného 
zariadenia, ktoré bolo obmedzené alebo v 
ktorého prípade sa použil redispečing. 
Finančná kompenzácia sa musí 
prinajmenšom rovnať tomu z nasledujúcich 
prvkov, ktorý má najvyššiu hodnotu:

6. Ak sa používa netrhové 
obmedzenie alebo redispečing, musia byť 
podmienené finančnou kompenzáciou zo 
strany prevádzkovateľa sústavy, ktorý 
obmedzenie alebo redispečing požaduje, 
vlastníkovi výrobného zariadenia, 
zariadenia na uskladňovanie energie 
alebo odberného zariadenia, ktoré bolo 
obmedzené alebo v ktorého prípade sa 
použil redispečing. Finančná kompenzácia 
sa musí prinajmenšom rovnať tomu 
z nasledujúcich prvkov, ktorý má najvyššiu 
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hodnotu:

a) dodatočné prevádzkové náklady 
spôsobené obmedzením alebo 
redispečingom, ako sú dodatočné náklady 
na palivo v prípade vzostupného 
redispečingu alebo zabezpečenie záložného 
tepla v prípade zostupného redispečingu 
alebo obmedzenia výrobných zariadení 
využívajúcich vysoko účinnú kogeneráciu;

a) dodatočné prevádzkové náklady 
spôsobené obmedzením alebo 
redispečingom, ako sú dodatočné náklady 
na palivo v prípade vzostupného 
redispečingu alebo zabezpečenie záložného 
tepla v prípade zostupného redispečingu 
alebo obmedzenia výrobných zariadení 
využívajúcich vysoko účinnú kogeneráciu;

b) 90 % čistých príjmov z predaja 
elektrickej energie na dennom trhu, ktorú 
by výrobné alebo odberné zariadenie 
vyrobilo, ak by neboli požadované 
obmedzenie alebo redispečing. Ak sa 
výrobným alebo odberným zariadeniam 
poskytuje finančná podpora na základe 
objemu vyrobenej alebo spotrebovanej 
elektrickej energie, stratená finančná 
podpora sa považuje za súčasť čistých 
príjmov.

b) 100 % čistých príjmov z predaja 
elektrickej energie na dennom trhu, ktorú 
by výrobné zariadenie, zariadenie na 
skladovanie energie alebo odberné 
zariadenie vyrobilo, ak by neboli 
požadované obmedzenie alebo redispečing. 
Ak sa výrobným alebo odberným 
zariadeniam poskytuje finančná podpora na 
základe objemu vyrobenej alebo 
spotrebovanej elektrickej energie, stratená 
finančná podpora sa považuje za súčasť 
čistých príjmov. Úplná kompenzácia sa 
vyrovná v primeranom časovom rámci po 
uskutočnení obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie oznámené podľa odseku 3 
vyjadrovali prostredníctvom 
vnútroštátneho procesu podávania správ o 
vnútornom trhu s energiou, ako sa 
stanovuje v článku 21 nariadenia .../... 
[nariadenia o riadení].

Odôvodnenie

Postupy podávania správ by mali byť zjednodušené podľa nariadenia o riadení, aby sa znížilo 
administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Ak je to vhodné, prevádzkovatelia 
prenosových sústav rôznych členských 
štátov sa dohodnú na spravodlivom 
rozdelení nákladov na cezhraničný 
redispečing a protiobchod.

Odôvodnenie

Ustanovenia tohto článku zahŕňajú aj opatrenia na cezhraničný redispečing a cezhraničný 
protiobchod, čo logicky vyplýva z predchádzajúcich odsekov tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Problémy preťaženia sústavy sa 
riešia nediskriminačnými, trhovo 
orientovanými riešeniami, ktoré poskytujú 
účinné ekonomické signály dotknutým 
účastníkom trhu a prevádzkovateľom 
prenosových sústav. Problémy preťaženia 
sústavy sa riešia metódami, ktoré nie sú 
založené na transakciách, t. j. metódami, 
ktoré nezahŕňajú výber medzi zmluvami 
jednotlivých účastníkov trhu. 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy musí 
pri prijímaní prevádzkových opatrení na 
zabezpečenie toho, aby jeho prevádzková 
sústava zotrvala v normálnom stave, brať 
do úvahy účinok týchto opatrení na 
susedné kontrolné oblasti a koordinovať 
tieto opatrenia s inými dotknutými 
prevádzkovateľmi prenosových sústav, ako 
sa stanovuje v nariadení (EÚ) 1222/2015.

1. Problémy preťaženia sústavy sa 
riešia nediskriminačnými, trhovo 
orientovanými riešeniami vrátane riešení 
v oblasti správy energetickej 
účinnosti/riadenia odberu, ktoré poskytujú 
účinné ekonomické signály dotknutým 
účastníkom trhu a prevádzkovateľom 
prenosových sústav. Problémy preťaženia 
sústavy sa riešia metódami, ktoré nie sú 
založené na transakciách, t. j. metódami, 
ktoré nezahŕňajú výber medzi zmluvami 
jednotlivých účastníkov trhu. 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy musí 
pri prijímaní prevádzkových opatrení na 
zabezpečenie toho, aby jeho prevádzková 
sústava zotrvala v normálnom stave, brať 
do úvahy účinok týchto opatrení na 
susedné kontrolné oblasti a koordinovať 
tieto opatrenia s inými dotknutými 
prevádzkovateľmi prenosových sústav, ako 
sa stanovuje v nariadení (EÚ) č.
1222/2015.

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 1 písm.e) a f), článku 16 ods. 2, článku 18 ods. 3, 
článku 19 ods. 4b, článku 25 ods. 2 a článku 55 ods. 1 písm. l) sa logika nariadenia musí 
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uplatňovať aj na riadenie preťaženia.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V súlade s bezpečnostnými 
normami spoľahlivej prevádzky sústavy sa 
účastníkom trhu sprístupní maximálna 
kapacita spojovacích vedení a/alebo 
prenosových sústav, ktoré ovplyvňujú 
cezhraničné toky. Na maximalizáciu 
dostupných kapacít sa použijú 
protiobchod a redispečing, a to aj 
cezhraničný redispečing, pokiaľ sa 
nepreukáže, že to nie je prospešné pre 
ekonomickú efektívnosť na úrovni Únie.

3. V súlade s bezpečnostnými 
normami spoľahlivej prevádzky sústavy sa 
účastníkom trhu sprístupní maximálna 
kapacita spojovacích vedení a/alebo 
prenosových sústav, ktoré ovplyvňujú 
cezhraničné toky. Na zabezpečenie 
pevnosti plánovanej výmeny v prípade 
zníženia dostupnej čistej prenosovej 
kapacity z dôvodov bezpečnosti systému sa 
použijú protiobchod a redispečing, a to aj 
cezhraničný redispečing.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poplatky účtované 
prevádzkovateľmi sústav za prístup do 
sústav vrátane poplatkov za napojenie na 
sústavy, poplatkov za používanie sústav, 
prípadne poplatkov za súvisiace posilnenia 
sústav musia byť transparentné, 
zohľadňovať potrebu bezpečnosti a 
flexibility sústavy, odzrkadľovať skutočné 
vzniknuté náklady, pokiaľ tieto 
korešpondujú s nákladmi efektívneho a 
štrukturálne porovnateľného 
prevádzkovateľa sústavy, a byť 
uplatňované nediskriminačným spôsobom. 
Predovšetkým by sa mali uplatňovať tak, 
aby nedochádzalo k diskriminácii medzi 
výrobou pripojenou na úrovni distribúcie a 
výrobou pripojenou na úrovni prenosu, a to 
ani v pozitívnom, ani v negatívnom 
zmysle. Nesmú diskriminovať skladovanie
energie a nesmú vytvárať prvky 

1. Poplatky účtované 
prevádzkovateľmi sústav za prístup do 
sústav vrátane poplatkov za napojenie na 
sústavy, poplatkov za používanie sústav, 
prípadne poplatkov za súvisiace posilnenia 
sústav musia byť transparentné, 
zohľadňovať potrebu bezpečnosti a 
flexibility sústavy, odzrkadľovať skutočné 
vzniknuté náklady, pokiaľ tieto 
korešpondujú s nákladmi efektívneho a 
štrukturálne porovnateľného 
prevádzkovateľa sústavy, a byť 
uplatňované nediskriminačným spôsobom. 
Predovšetkým by sa mali uplatňovať tak, 
aby nedochádzalo k diskriminácii medzi 
výrobou pripojenou na úrovni distribúcie a 
výrobou pripojenou na úrovni prenosu, a to 
ani v pozitívnom, ani v negatívnom 
zmysle. Nesmú diskriminovať 
uskladňovanie energie, najmä nesmú 
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odrádzajúce od účasti na riadení odberu. zdvojnásobiť spoplatnenie uskladňovania
energie a agregácie a nesmú vytvárať 
prvky odrádzajúce od vlastnej výroby, 
vlastnej spotreby ani účasti na riadení 
odberu. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 
3, tieto poplatky nie sú závislé od 
vzdialenosti.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tarify musia prevádzkovateľom 
prenosových a distribučných sústav 
poskytovať krátkodobo aj dlhodobo 
vhodné stimuly na zvyšovanie efektívnosti 
vrátane energetickej efektívnosti, 
posilňovanie integrácie trhu a bezpečnosti 
dodávok a podporovať investície a 
súvisiace výskumné činnosti.

2. Tarify musia prevádzkovateľom 
prenosových a distribučných sústav 
poskytovať krátkodobo aj dlhodobo 
vhodné stimuly na zvyšovanie efektívnosti 
vrátane energetickej efektívnosti, 
posilňovania integrácie trhu, a to aj pre 
obnoviteľné zdroje a zariadenia na 
uskladňovanie energie, a bezpečnosti 
dodávok a podporovať investície a 
súvisiace výskumné činnosti.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Distribučné tarify odrážajú náklady 
na používanie distribučnej sústavy jej 
používateľmi vrátane aktívnych 
odberateľov a môžu byť diferencované na 
základe profilov spotreby alebo výroby 
používateľov sústavy. Ak členské štáty 
majú zavedené inteligentné meracie 
systémy, môžu regulačné orgány 
transparentným a pre spotrebiteľa 
predvídateľným spôsobom zaviesť časovo 
diferencované sieťové tarify odrážajúce 
využitie siete.

7. Distribučné tarify odrážajú náklady 
na prístup do distribučnej sústavy a jej
používanie a výhody tohto prístupu
používateľmi vrátane aktívnych 
odberateľov a môžu byť diferencované na 
základe profilov spotreby, uskladňovania
alebo výroby používateľov sústavy. Ak 
členské štáty majú zavedené inteligentné 
meracie systémy, môžu regulačné orgány 
transparentným a pre spotrebiteľa 
predvídateľným spôsobom zaviesť časovo 
diferencované sieťové tarify odrážajúce 
využitie siete.
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti.

8. Regulačné orgány poskytnú 
prevádzkovateľom distribučných sústav 
stimuly na obstarávanie služieb pre 
prevádzku a rozvoj ich sietí a na integráciu 
inovačných riešení v distribučných 
sústavách. Na tento účel regulačné orgány 
uznajú za oprávnené všetky príslušné 
náklady, zahrnú ich do distribučných taríf 
a zavedú výkonnostné ciele, aby podnietili 
prevádzkovateľov distribučných sústav na 
zvyšovanie efektívnosti sietí, a to aj 
energetickej efektívnosti a flexibility, a aby 
podporili integráciu energie 
z obnoviteľných zdrojov a uskladňovanie 
energie.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) odstránenie stimulov škodlivých 
pre energetickú efektívnosť a riadenie 
odberu

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) metódy výpočtu prínosov vlastnej 
spotreby, decentralizovanej výroby, 
uskladnenia a riadenia odberu, ako aj ich 
doplnkovosti.
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Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky príjmy vyplývajúce z 
pridelenia kapacity spojovacích vedení sa 
použijú na tieto účely:

2. Príjmy vyplývajúce z 
pridelenia kapacity spojovacích vedení sa 
použijú na tieto účely:

Odôvodnenie

Zmeny v prvej časti písmena b) sú potrebné s cieľom zohľadniť zvyšok textu. Jednotlivé časti 
tohto článku nie je možné oddeliť.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom investícií do sústav, najmä 
do nových spojovacích vedení.

b) udržiavanie alebo zvyšovanie 
kapacít spojovacích vedení 
prostredníctvom investícií do sústav, najmä 
do nových spojovacích vedení a interných 
vedení, ktoré sú uvedené v desaťročnom 
pláne rozvoja siete ENTSOE ako 
relevantné na znižovanie preťaženia 
prepojenia, ako aj cezhraničné nápravné 
opatrenia, ako je redispečing a 
cezhraničný protiobchod.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo b), uložia sa na osobitný interný účet 
na budúce použitie na tieto účely.

Ak príjmy nemožno efektívne použiť na 
účely uvedené v prvom pododseku písm. a) 
a/alebo b), možno ich ako poslednú 
možnosť použiť po schválení regulačnými 
orgánmi dotknutých členských štátov ako 
príjem, ktorý regulačné orgány zohľadnia 
pri schvaľovaní metodiky výpočtu a/alebo 
stanovovania sieťových taríf, pričom 
maximálnu sumu v takomto prípade určia 
tieto regulačné orgány. Regulačné orgány 
môžu túto možnosť schváliť len v prípade, 
že prevádzkovateľ prenosovej sústavy 
prijme rozhodnutie o záväzku realizovať 
všetky projekty spojovacích vedení, ktoré 
majú pozitívny čistý prínos a z ktorých 
súvahy je možné tieto investície plne 
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financovať. Zvyšok príjmov sa uloží na 
osobitný interný účet, pokým ho nebude 
možné použiť na účely uvedené v prvom 
pododseku písm. a) alebo b). Regulačné 
orgány informujú agentúru o schválení 
uvedenom v druhom pododseku.

Odôvodnenie

Zmeny v prvej časti písmena b) sú potrebné s cieľom zohľadniť zvyšok textu. Jednotlivé časti 
tohto článku nie je možné oddeliť.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na použitie príjmov v súlade 
s odsekom 2 písm. a) a b) sa vzťahuje 
metodika navrhnutá agentúrou 
a schválená Komisiou. Návrh agentúry sa 
predloží Komisii do [OP: 12 months after 
entry into force] a schváli sa do šiestich 
mesiacov.

vypúšťa sa

Z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
Komisie môže agentúra metodiku 
aktualizovať a Komisia aktualizovanú 
metodiku schváli najneskôr šesť mesiacov 
od jej predloženia.

Pred predložením metodiky Komisii o nej 
agentúra uskutoční konzultácie podľa 
článku 15 [prepracované znenie 
nariadenia (ES) č. 713/2009 podľa 
návrhu COM(2016) 863/2].

V metodike sa musia uvádzať 
prinajmenšom podmienky, za ktorých sa 
príjmy môžu použiť na účely uvedené 
v odseku 2 písm. a) a b), a podmienky, za 
ktorých sa môžu umiestniť na osobitný 
interný účet pre budúce použitie na tieto 
účely, a na ako dlho.
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Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav vopred jasne stanovia spôsob, akým 
budú použité príjmy z preťaženia, 
a predložia správy o skutočnom použití 
tohto príjmu. Do 31. júla každého roka 
národné regulačné orgány zverejnia 
výročnú správu, v ktorej uvedú výšku 
príjmov získaných za 12-mesačné obdobie 
končiace 30. júna toho istého roka 
a spôsob, akým boli tieto príjmy použité 
vrátane konkrétnych projektov, na ktoré 
sa príjmy použili, alebo sumu umiestnenú 
na samostatnom účte, spolu s overením, 
že toto použitie je v súlade s týmto 
nariadením a metodikou vypracovanou 
podľa odseku 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19.

1. Členské štáty monitorujú 
primeranosť zdrojov na svojom území na 
základe posudzovania primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni podľa článku 19 a v 
prípade potreby na základe posudzovania 
na úrovni členských štátov a na 
regionálnej úrovni a podávajú o nej 
správy.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie, 
ktoré spôsobili vznik problému alebo 
k nemu prispeli.

2. Ak sa pri posudzovaní primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni zistí problém 
primeranosti zdrojov, členské štáty musia 
identifikovať všetky regulačné deformácie
a zlyhania trhu, ktoré spôsobili vznik 
problému alebo k nemu prispeli.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií. Pri riešení problémov 
primeranosti zdrojov členské štáty zvážia 
najmä odstránenie regulačných deformácií, 
umožnenie tvorby cien na základe 
nedostatočnej ponuky, rozvoj spojovacích 
vedení, skladovanie energie, opatrenia na 
strane dopytu a energetickú efektívnosť.

3. Členské štáty uverejnia 
harmonogram prijímania opatrení na 
odstránenie zistených regulačných 
deformácií a zlyhaní trhu a opatrenia na 
riešenie zlyhaní trhu. Pri riešení 
problémov primeranosti zdrojov členské 
štáty zvážia najmä odstránenie regulačných 
deformácií, umožnenie tvorby cien na 
základe nedostatočnej ponuky, rozvoj 
spojovacích vedení, skladovanie energie, 
opatrenia na strane dopytu a energetickú 
efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty stanovia ukazovatele 
na vykazovanie efektívnosti opatrení 
prijatých v zmysle odseku 3 a náležite 
preskúmajú prípadný zavedený kapacitný 
mechanizmus podľa článku 23.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa musí zakladať na 
metodike, ktorá zabezpečí, aby:

4. Posudzovanie primeranosti zdrojov 
na európskej úrovni sa musí zakladať na 
metodike, ktorá zabezpečí, aby:

a) sa posudzovanie vykonávalo na 
úrovni ponukovej oblasti pokrývajúcej 
aspoň všetky členské štáty;

a) sa posudzovanie vykonávalo na 
úrovni ponukovej oblasti pokrývajúcej 
aspoň všetky členské štáty;

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení, postavenia nových 
výrobných zariadení a opatrení na 
dosiahnutie cieľov energetickej 
efektívnosti a primeranej citlivosti na 
veľkoobchodné ceny a vývoj cien uhlíka;

b) sa posudzovanie zakladalo na 
vhodných scenároch predpokladaného 
dopytu a ponuky vrátane ekonomického 
posúdenia pravdepodobnosti vyradenia 
výrobných zariadení, výstavby nových 
výrobných zariadení a opatrení na 
dosiahnutie cieľov energetickej 
efektívnosti a prepojenia a primeranej 
citlivosti na veľkoobchodné ceny a vývoj 
cien uhlíka;

c) posudzovanie náležite 
zohľadňovalo príspevok všetkých zdrojov 
vrátane existujúcej aj budúcej výroby, 
skladovania energie, riadenia odberu, ako 
aj dovozných a vývozných možností a ich 
príspevok k flexibilnej prevádzke sústavy;

c) posudzovanie náležite 
zohľadňovalo príspevok všetkých zdrojov 
vrátane existujúcej aj budúcej výroby, 
skladovania energie, riadenia odberu, ako 
aj dovozných a vývozných možností a ich 
príspevok k flexibilnej prevádzke sústavy;

d) posudzovanie predpokladalo 
pravdepodobný vplyv opatrení uvedených 
v článku 18 ods. 3;

d) posudzovanie predpokladalo 
pravdepodobný vplyv opatrení uvedených 
v článku 18 ods. 3;

e) posudzovanie obsahovalo scenáre 
bez existujúcich alebo plánovaných 
kapacitných mechanizmov;

e) posudzovanie obsahovalo scenáre 
bez existujúcich alebo plánovaných 
kapacitných mechanizmov;

f) sa posudzovanie zakladalo na 
trhovom modeli, ktorý v relevantných 
prípadoch používa prístup založený na 
toku;

f) sa posudzovanie zakladalo na 
trhovom modeli, ktorý v relevantných 
prípadoch používa prístup založený na 
toku;

g) posudzovanie uplatňovalo 
pravdepodobnostné výpočty;

g) posudzovanie uplatňovalo 
pravdepodobnostné výpočty;

h) posudzovanie uplatňovalo 
prinajmenšom tieto ukazovatele:

h) posudzovanie uplatňovalo 
prinajmenšom tieto ukazovatele:

– „predpokladaná nepokrytá energia“ 
a

– „predpokladaná nepokrytá energia“ 
a

– „predpokladané zníženie záťaže“; – „predpokladané zníženie záťaže“;

i) posudzovanie identifikovalo zdroje 
možných problémov primeranosti zdrojov, 
najmä to, či ide o obmedzenie siete alebo 

i) posudzovanie identifikovalo zdroje 
možných problémov primeranosti zdrojov, 
najmä to, či ide o obmedzenie siete alebo 
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zdrojov, alebo oboje. zdrojov, alebo oboje.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5 
a výsledky posudzovania primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni podľa odseku 
3 musia byť predmetom predchádzajúcej 
konzultácie a schválenia agentúrou podľa 
postupu stanoveného v článku 22.

6. Návrhy podľa odsekov 2 a 5, 
scenár a predpoklady, na ktorých sú 
založené, a výsledky posudzovania 
primeranosti zdrojov na európskej úrovni 
podľa odseku 3 musia byť predmetom 
predchádzajúcej konzultácie so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami
a schválenia agentúrou podľa postupu 
stanoveného v článku 22.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
transparentným spôsobom uvádza 
požadovanú úroveň bezpečnosti dodávok.

1. Pri uplatňovaní kapacitných 
mechanizmov musia mať členské štáty 
zavedený štandard spoľahlivosti, ktorý 
uvádza nevyhnutnú úroveň bezpečnosti 
dodávok a ktorý je založený na 
transparentných, objektívnych a 
overiteľných kritériách a dôkladnej 
analýze nákladov a prínosov.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 

2. Štandard spoľahlivosti stanovuje 
národný regulačný orgán na základe 
metodiky vypracovanej v súlade 
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s článkom 19 ods. 5. s článkom 19 ods. 5 s prihliadnutím na 
zásady nevyhnutnosti a proporcionality 
a tiež na potrebu vyhnúť sa nepriaznivým 
vplyvom dotácií škodlivých pre životné 
prostredie a zbytočných deformácií trhu 
vrátane nadmernej kapacity.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Regionálne operačné centrá 
zriadené podľa článku 32, berúc do úvahy 
očakávanú dostupnosť spojovacích vedení 
a pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
každoročne vypočítajú maximálnu vstupnú 
kapacitu dostupnú pre účasť zahraničnej 
kapacity. Výpočet sa musí vykonať pre 
každú hranicu ponukovej oblasti.

6. Ak sa uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, berúc do úvahy očakávanú 
dostupnosť spojovacích vedení a 
pravdepodobný súbežný výskyt záťaže 
sústavy medzi sústavou, kde sa uplatňuje 
mechanizmus, a sústavou, v ktorej sa 
geograficky nachádza zahraničná kapacita, 
prevádzkovatelia prenosových sústav 
pomáhajú príslušným regulačným orgánom 
pri výpočte maximálnej vstupnej kapacity 
dostupnej pre účasť zahraničnej kapacity. 
Výpočet sa musí vykonať pre každú 
hranicu ponukovej oblasti.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
môžu členské štáty v súlade s
ustanoveniami tohto článku a s 
pravidlami Únie o štátnej pomoci zaviesť 
kapacitné mechanizmy.

1. Na riešenie zostávajúcich 
problémov, ktoré nie je možné odstrániť 
pomocou opatrení podľa článku 18 ods. 3, 
členské štáty pripravia plán s primeranými 
opatreniami na riešenie uvedených 
problémov, ktorý sa realizuje najneskôr 
do piatich rokov.
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Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Cieľom plánu v zmysle odseku 1 je 
zabezpečiť primeranosť zdrojov bez 
dodatočného využívania kapacitných 
mechanizmov jedným alebo viacerými 
z týchto spôsobov:

a) ďalšia kapacita na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov;

b) energetickú účinnosť;

c) riadenie odberu;

d) uskladňovanie;

e) vzájomné prepojenie.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Kým sa nevykoná plán v zmysle 
odseku 1, môžu členské štáty v súlade 
s ustanoveniami tohto článku 
a s pravidlami Únie v oblasti štátnej 
pomoci zaviesť kapacitné mechanizmy, ak 
sa to bude považovať za potrebné na 
základe posúdenia vplyvu.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie aspoň so susednými členskými 

2. Ak členský štát chce zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí 
o navrhovanom mechanizme uskutočniť 
konzultácie so všetkými zainteresovanými 
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štátmi, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava.

stranami vrátane susedných členských 
štátov, s ktorými je prepojená jeho 
elektrizačná sústava.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu 
a obmedzovať cezhraničný obchod. Objem 
kapacity odovzdaný do mechanizmu 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné 
na riešenie problému.

3. Kapacitné mechanizmy nesmú 
vytvárať zbytočné narušenia trhu najmä 
diskriminovaním energie z obnoviteľných 
zdrojov, odrádzaním od flexibilnej 
spotreby a energetickej efektívnosti či 
zvyšovaním nákladov pre spotrebiteľov. 
Nesmú obmedzovať cezhraničný obchod. 
Trvanie kapacity a objem kapacity 
odovzdaný do mechanizmu nesmie ísť nad 
rámec toho, čo je potrebné na riešenie 
problému.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Poskytovatelia výrobnej kapacity 
sa vyberajú na základe transparentných 
kritérií vrátane kritérií flexibility. Cieľom 
týchto kritérií je maximalizovať 
schopnosť zmeny výkonu 
a minimalizovať potrebnú úroveň 
stabilného výkonu elektrární, ktoré 
požívajú výhody kapacitných 
mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: entry into force], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa po uplynutí piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
nemôže začleniť do kapacitných 
mechanizmov.

4. Výrobná kapacita, v prípade ktorej 
bolo konečné investičné rozhodnutie 
prijaté po [OP: nadobudnutie účinnosti], je 
oprávnená na účasť na kapacitnom 
mechanizme iba vtedy, ak sú jej emisie 
nižšie než 550 gramov CO2/kWh. Výrobná 
kapacita s emisiami 550 gramov CO2/kWh 
alebo viac sa nemôže začleniť do 
kapacitných mechanizmov po uplynutí 
dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia alebo po uplynutí piatich 
rokov v prípade elektrární, ktoré sú 
súčasťou strategických rezerv.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Emisný faktor CO2 zariadenia na 
výrobu elektrickej energie vychádza 
z čistej účinnosti pri menovitej kapacite za 
podmienok podľa ISO.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak posudzovanie primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni nezistilo 
problém primeranosti zdrojov, členské 
štáty nesmú uplatniť kapacitné 
mechanizmy.

5. Ak si členský štát želá zaviesť 
kapacitný mechanizmus, musí vysvetliť 
jeho súlad s posudzovaním primeranosti 
zdrojov na európskej úrovni, najmä pokiaľ 
ide o jeho odôvodnenie, rozsah, začiatok, 
ukončenie a viacročné vykonávanie.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Pri návrhu kapacitných 
mechanizmov členské štáty zahrnú aj 
doložku o vystúpení, ustanovenie 
umožňujúce účinné postupné vyradenie 
kapacitného mechanizmu, ak sa pri 
posudzovaní primeranosti zdrojov 
preukáže, že problém primeranosti už viac 
neexistuje.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23a

Poradný výbor pre koncepciu trhu 
s elektrinou

Do [12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] sa vytvorí 
Poradný výbor pre koncepciu trhu 
s elektrinou. Tento poradný výbor bude 
pozostávať z expertov na vysokej úrovni 
z členských štátov a z relevantnej 
a vyváženej skupiny expertov z odvetvia 
energetiky vrátane verejnoprospešných 
služieb, investorov, poskytovateľov 
technológií, prevádzkovateľov sústav, 
skupín na ochranu klímy, zástupcov 
spotrebiteľov a zástupcov miestnych 
energetických spoločenstiev.

Poradný výbor poskytne Komisii potrebné 
odborné poznatky a prehľad a bude tak 
radiť a pomáhať Komisii s prípravou 
budúcich politických iniciatív súvisiacich 
s koncepciou európskeho trhu s energiou. 
Bude to robiť podľa potreby 
formulovaním stanovísk, odporúčaní 
alebo správ.

Do 24 mesiacov od zriadenia poradného 
výboru Komisia vyvodí závery z diskusie 
prostredníctvom oznámenia, v ktorom 
uvedie strategické priority európskeho 
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trhu s elektrinou, ktorý bude schopný 
priťahovať investície potrebné na 
udržateľnú, bezpečnú a finančne 
dostupnú transformáciu energetiky.

Odôvodnenie

EÚ smeruje k energetickému systému, ktorý vyrába energiu s nízkymi marginálnymi 
nákladmi, ktorý si však vyžaduje vysoké počiatočné investície. Súčasný trh s elektrinou 
odmeňujúci energiu iba na úrovni marginálnych nákladov neodráža tento prechod. 
Odmeňovanie založené na trhu je naďalej výzvou. Zmeniť základné zásady, na základe 
ktorých EÚ vyrába a používa energiu, s cieľom vybudovať nízkouhlíkovú budúcnosť, si 
vyžaduje dôkladné úvahy o koncepcii európskeho trhu s energiou.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré k [OP: entry into force 
of this Regulation] uplatňujú kapacitné 
mechanizmy, ich prispôsobia tak, aby boli 
v súlade s ustanoveniami článkov 18, 21 
a 23 tohto nariadenia.

Členské štáty, ktoré k [OP: nadobudnutie 
účinnosti tohto nariadenia] uplatňujú 
kapacitné mechanizmy, ich prispôsobia 
tak, aby boli v súlade s ustanoveniami 
článkov 18, 21 a 23 tohto nariadenia, a to 
do .... [dvoch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

Odôvodnenie

V súlade s cieľom vytvoriť vnútorný (veľkoobchodný) trh s elektrickou energiou v Európe, 
ktorý si vyžaduje jednotnú vnútroštátnu koncepciu trhu.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členským štátom a regiónom, ktoré sa 
rozhodnú – nezávisle od 
harmonizovaných pravidiel kapacitných 
mechanizmov alebo v dôsledku týchto 
pravidiel – aktívne postupne ukončovať 
výrobu elektriny z uhlia, sa musí 
poskytnúť dlhodobý rámec umožňujúci 
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spravodlivý prechod k udržateľnej a 
pružnej elektrizačnej sústave. Riadené 
a plánované odstavovanie uhoľných 
kapacít by okrem plnenia cieľov EÚ v 
oblasti klímy a životného prostredia, 
napríklad pokiaľ ide o emisie CO2 alebo 
čisté ovzdušie, pomohlo zlepšiť 
fungovanie elektrizačnej sústavy.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby dekarbonizácia bola inkluzívna, spravodlivá a schválená všetkými 
zainteresovanými stranami a aby zohľadňovala spoločenské, hospodárske a environmentálne 
vplyvy, ako aj udržateľné pracovné alternatívy, najmä keď je postupné ukončovanie spojené 
so zatváraním baní. Onedlho má začať príprava dialógu vo forme platformy o uhlí s cieľom 
diskutovať o aspektoch riadenia, spravodlivého prechodu a vyraďovania z prevádzky a 
pravidlá EÚ týkajúce sa trhu s elektrinou by mali byť v súlade s týmito činnosťami.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. ENTSO pre elektrinu pri 
vykonávaní svojich funkcií podľa práva 
EÚ koná pre dobro Európy a nezávisle od 
jednotlivých vnútroštátnych záujmov alebo 
vnútroštátnych záujmov prevádzkovateľov 
prenosových sústav a prispieva k 
efektívnemu a udržateľnému dosahovaniu 
cieľov stanovených v rámci politík v 
oblasti klímy a energetiky na obdobie 
rokov 2020 až 2030, a to najmä 
prispievaním k účinnej integrácii elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie 
a k zvyšovaniu energetickej efektívnosti.

2. ENTSO pre elektrinu pri 
vykonávaní svojich funkcií podľa práva 
EÚ koná pre dobro Európy a nezávisle od 
jednotlivých vnútroštátnych záujmov alebo 
vnútroštátnych záujmov prevádzkovateľov 
prenosových sústav a prispieva k 
efektívnemu a udržateľnému dosahovaniu 
cieľov stanovených v rámci politík v 
oblasti klímy a energetiky na obdobie 
rokov 2020 až 2030, a to najmä 
prispievaním k účinnej integrácii elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie 
v kombinácii s uskladňovaním energie 
a reakciou na dopyt a k zvyšovaniu 
energetickej efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] v súlade s kritériami uvedenými 
v tejto kapitole zriadia regionálne 
operačné centrá. Každé regionálne 
operačné centrum sa zriadi na území 
jedného z členských štátov regiónu, 
v ktorom bude pôsobiť.

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: dvanásť mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti] v súlade 
s kritériami uvedenými v tejto kapitole 
predložia na preskúmanie regulačným 
orgánom regiónu návrh na zriadenie 
regionálnych koordinačných centier.

Návrh musí zahŕňať tieto informácie:

a) členský štát, v ktorom sa má 
nachádzať regionálne koordinačné 
centrum;

b) organizačné, finančné 
a prevádzkové podmienky nevyhnutné na 
zabezpečenie efektívnej, bezpečnej 
a spoľahlivej prevádzky prepojenej 
prenosovej sústavy;

c) plán realizácie začatia prevádzky 
regionálnych koordinačných centier;

d) stanovy a rokovacie poriadky 
regionálnych koordinačných centier;

e) opis koordinačných procesov 
v súlade s článkom 35;

f) opis opatrení týkajúcich sa 
zodpovednosti regionálnych 
koordinačných centier v súlade s článkom 
44.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Za efektívnu prevádzku prenosovej 
sústavy zodpovedá každý prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy v súlade s článkom 44.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
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Článok 34 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) koordinácia a optimalizácia 
regionálnej obnovy;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) poprevádzková a poporuchová 
analýza a podávanie správ;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) stanovenie veľkosti rezervnej 
kapacity na regionálnej úrovni;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 7. Obstarávanie a objem rezervnej 
kapacity sú úzko spojené s osobitosťami systému, sezónou, a teda s bezpečnosťou dodávok. 
Keďže za bezpečnosť dodávok sú zodpovední vnútroštátni prevádzkovatelia prenosových 
sústav, mali by si tiež zachovať právo obstarať objem disponibility/rezervy, ktorý považujú za 
dostatočný.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) podpora obstarávania disponibility 
na regionálnej úrovni;

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 8. Obstarávanie a objem rezervnej 
kapacity sú úzko spojené s osobitosťami systému, sezónou, a teda s bezpečnosťou dodávok. 
Keďže za bezpečnosť dodávok sú zodpovední vnútroštátni prevádzkovatelia prenosových 
sústav, mali by si tiež zachovať právo obstarať objem disponibility/rezervy.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) týždenné až vnútrodenné regionálne 
predpovede primeranosti sústavy
a príprava opatrení na zníženie rizika;

i) týždenné až vnútrodenné regionálne 
predpovede primeranosti sústavy;

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) optimalizácia kompenzačných 
mechanizmov medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) odborná príprava a vydávanie 
osvedčení;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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m) identifikácia regionálnych 
krízových scenárov podľa článku 6 ods. 1 
[nariadenia o pripravenosti na riziká 
podľa návrhu COM(2016) 862], ak ich 
touto úlohou poverila ENTSO pre 
elektrinu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) príprava a vykonávanie 
každoročných simulácií krízy v spolupráci 
s príslušnými orgánmi podľa článku 12 
ods. 3 [nariadenia o pripravenosti na 
riziká podľa návrhu COM(2016) 862];

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) úlohy týkajúce sa identifikácie 
regionálnych krízových scenárov, ak sú 
nimi regionálne operačné centrá poverené 
podľa článku 6 ods. 1 [nariadenia o 
pripravenosti na riziká podľa návrhu 
COM(2016) 862], a v rozsahu, v akom sú 
nimi poverené;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) úlohy týkajúce sa sezónnych 
výhľadov primeranosti, ak sú nimi 
regionálne operačné centrá poverené 
podľa článku 9 ods. 2 [nariadenia o 

vypúšťa sa
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pripravenosti na riziká podľa návrhu 
COM(2016) 862], a v rozsahu, v akom sú 
nimi poverené;

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

q) výpočet maximálnej vstupnej 
kapacity dostupnej pre účasť zahraničnej 
kapacity na kapacitných mechanizmoch 
podľa článku 21 ods. 6.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Podľa kapitoly VII tohto 
nariadenia môže Komisia regionálnym 
operačným centrám pridať ďalšie 
funkcie, ktoré nezahŕňajú rozhodovacie 
právomoci.

2. Každé regionálne koordinačné 
centrum sa usiluje o rozvíjanie týchto 
funkcií:

a) koordinácia a optimalizácia 
regionálnej obnovy;

b) poprevádzková a poporuchová 
analýza a podávanie správ;

c) uľahčenie regionálneho rozmeru 
rezervných kapacít;

d) podpora obstarávania disponibility 
na regionálnej úrovni;

e) optimalizácia kompenzačných 
mechanizmov medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

f) odborná príprava a vydávanie 
osvedčení;

g) identifikácia regionálnych 
krízových scenárov podľa článku 6 ods. 1 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenia o 
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pripravenosti na riziká podľa návrhu 
COM(2016)0862], ak ich touto úlohou 
poverila ENTSO pre elektrinu;

h) úlohy týkajúce sa identifikácie 
regionálnych krízových scenárov, ak sú 
nimi regionálne koordinačné centrá 
poverené podľa článku 6 ods. 1 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenia o 
pripravenosti na riziká podľa návrhu 
COM(2016) 862], a v rozsahu, v akom sú 
nimi poverené;

i) úlohy týkajúce sa sezónnych 
výhľadov primeranosti, ak sú nimi 
regionálne operačné centrá poverené 
podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
.../... [nariadenia o pripravenosti na riziká 
podľa návrhu COM(2016) 862], a v 
rozsahu, v akom sú nimi poverené;

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Regionálne operačné centrá 
poskytujú prevádzkovateľom prenosových 
sústav v regióne prevádzky sústavy všetky 
informácie potrebné na vykonanie 
rozhodnutí a odporúčaní navrhovaných 
regionálnymi operačnými centrami.

4. Regionálne koordinačné centrá 
poskytujú prevádzkovateľom prenosových 
sústav v regióne prevádzky sústavy všetky 
informácie potrebné na plnenie ich úloh.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 35 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spolupráca v rámci regionálnych 
operačných centier

Spolupráca v rámci regionálnych 
operačných centier koordinovaných z 
hľadiska bezpečnosti, ako aj medzi nimi

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
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Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každodenná prevádzka 
regionálnych operačných centier sa riadi 
na základe kooperatívneho rozhodovania. 
Kooperatívne rozhodovanie sa zakladá na:

1. Každodenná koordinácia v rámci 
regionálnej prevádzky koordinovanej z 
hľadiska bezpečnosti sa riadi na základe 
kooperatívneho rozhodovania, ktoré sa 
zakladá na:

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) postupe prijímania rozhodnutí 
a odporúčaní v súlade s článkom 38;

c) postupe prijímania rozhodnutí 
prevádzkovateľov prenosových sústav, 
pričom sa zvažujú návrhy regionálnych 
koordinátorov bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) postupe preskúmania rozhodnutia 
a odporúčaní prijatých regionálnymi 
operačnými centrami v súlade 
s článkom 39.

d) postupe preskúmania odporúčaní 
vydaných regionálnymi koordinátormi 
bezpečnosti v súlade s článkom 39.

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 37 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37a

Transparentnosť

1. Regionálne operačné centrá 
organizujú proces zapojenia 
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zainteresovaných strán a usporadúvajú 
pravidelné stretnutia s nimi s cieľom 
diskutovať o otázkach súvisiacich 
s efektívnou, bezpečnou a spoľahlivou 
prevádzkou prepojenej sústavy, ako aj 
identifikovať nedostatky a navrhovať 
zlepšenia;

2. ENTSO pre elektrinu a regionálne 
operačné centrá fungujú úplne 
transparentne voči zainteresovaným 
stranám a verejnosti. Všetka príslušná 
dokumentácia sa uverejňuje na webovom 
sídle príslušného regionálneho 
operačného centra. Tento odsek sa 
uplatňuje na návrhy, odôvodnenia 
a rozhodnutia prijaté podľa článkov 32 
a 33, článku 35 písm. a) a článku 38 tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

O regionálnych operačných centrách sa bude podrobne diskutovať vo výbore zodpovednom 
za príslušnú oblasť. Z pohľadu výboru ENVI však majú ustanovenia o transparentnosti a 
účasti kľúčový význam. Tento článok je teda logickým pokračovaním predchádzajúcich 
ustanovení o regionálnych operačných centrách.

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 38 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prijímanie rozhodnutí a odporúčaní Prijímanie odporúčaní

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Regionálne operačné centrá
vypracujú postup prijímania rozhodnutí 
a odporúčaní.

1. Prevádzkovatelia prenosových 
sústav v regióne prevádzky sústavy
vypracujú postup prijímania 
a preskúmania odporúčaní predložených 
regionálnymi koordinačnými centrami 
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v súlade s kritériami stanovenými 
v odsekoch 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Regionálne operačné centrá 
prijímajú záväzné rozhodnutia určené 
prevádzkovateľom prenosových sústav 
v súvislosti s funkciami uvedenými 
v článku 34 ods. 1 písmenách a), b), g) 
a q). Prevádzkovatelia prenosových sústav 
vykonávajú záväzné rozhodnutia vydané 
regionálnymi operačnými centrami okrem 
prípadov, keď by bola negatívne 
ovplyvnená bezpečnosť sústavy.

2. Regionálne koordinačné centrá 
majú právomoc prijímať rozhodnutia 
určené prevádzkovateľom prenosových 
sústav v súvislosti s funkciami uvedenými 
v článku 34 ods. 1 písmenách a), b), g) 
a q). 

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sa prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy rozhodne odchýliť sa od 
odporúčania vydaného regionálnym 
koordinačným centrom, predloží 
podrobné dôvody regionálnym 
koordinačným centrám a ostatným 
prevádzkovateľom prenosovej sústavy 
v regióne prevádzky sústavy.

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Regionálne operačné centrá 
prijímajú odporúčania určené 

3. Pokiaľ ide o odporúčania pre 
funkcie uvedené v článku 34 ods. 1 písm. 
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prevádzkovateľom prenosových sústav 
v súvislosti s funkciami uvedenými
v článku 34 ods. 1 písmenách c) až f) a h) 
až p).

a) a b), prevádzkovatelia prenosových 
sústav sa odchyľujú len v prípadoch, keby 
by bola negatívne ovplyvnená bezpečnosť 
systému.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Regionálne operačné centrá 
vypracujú postup preskúmania rozhodnutí 
a odporúčaní.

1. Regionálne koordinačné centrá 
a prevádzkovatelia prenosových sústav 
spoločne vypracujú postup preskúmania 
odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 40 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správna rada regionálnych operačných 
centier

Správna rada regionálnych koordinátorov 
bezpečnosti

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Regionálne operačné centrá
zriadia správnu radu na prijímanie opatrení 
v súvislosti s ich riadením a na 
monitorovanie ich fungovania.

1. Regionálni koordinátori 
bezpečnosti zriadia správnu radu na 
prijímanie opatrení v súvislosti s ich 
riadením a na monitorovanie ich 
fungovania.

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) navrhovanie a schvaľovanie stanov 
a rokovacieho poriadku regionálneho 
operačného centra;

a) navrhovanie a schvaľovanie stanov 
a rokovacieho poriadku regionálnych 
koordinátorov bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Regionálne operačné centrá 
usporiadajú a riadia svoju organizáciu 
podľa štruktúry, ktorá prispieva 
k spoľahlivosti ich funkcií. V ich 
organizačnej štruktúre sa musia 
špecifikovať:

1. Prevádzkovatelia prenosovej 
sústavy v regióne prevádzky sústavy 
zriadia organizačnú štruktúru 
regionálnych koordinačných centier. V 
ich organizačnej štruktúre sa musia 
špecifikovať:

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Regionálne operačné centrá môžu 
zriadiť regionálne kancelárie na riešenie 
miestnych špecifík alebo záložné operačné 
centrá na efektívne a spoľahlivé plnenie 
svojich funkcií.

2. Regionálni koordinátori 
bezpečnosti môžu zriadiť regionálne 
kancelárie na riešenie miestnych špecifík 
alebo na pomoc regionálnym 
koordinátorom bezpečnosti efektívne 
a spoľahlivo plniť ich funkcie.

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regionálne operačné centrá musia byť 
vybavené všetkými ľudskými, 
technickými, materiálnymi a finančnými 
zdrojmi potrebnými na plnenie svojich 
povinností podľa tohto nariadenia a na 

Regionálne operačné centrá musia byť 
vybavené všetkými ľudskými, 
technickými, materiálnymi a finančnými 
zdrojmi potrebnými na plnenie svojich 
povinností podľa tohto nariadenia a na 
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vykonávanie svojich funkcií. vykonávanie svojich funkcií nezávisle a 
nestranne.

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Regionálne operačné centrá
zavedú postup na priebežné monitorovanie 
aspoň:

1. Regionálni koordinátori 
bezpečnosti zavedú postup na priebežné 
monitorovanie aspoň:

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vydaných rozhodnutí a odporúčaní 
a dosiahnutých výsledkov;

b) rozhodnutí prevádzkovateľov 
prenosových sústav, keď sa odchýlili od 
odporúčaní vydaných regionálnymi 
koordinačnými centrami;

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Údaje vyplývajúce z priebežného 
monitorovania predkladajú regionálne 
operačné centrá aspoň raz ročne agentúre 
a regulačným orgánom v regióne 
prevádzky sústavy.

2. Údaje vyplývajúce z priebežného 
monitorovania predkladajú regionálne 
operačné centrá aspoň raz ročne agentúre 
a regulačným orgánom v regióne 
prevádzky sústavy. Regionálne 
koordinačné centrá zverejňujú ročnú 
správu vysvetľujúcu, ako sa ich 
odporúčania vykonali. V správe sa 
podrobne uvedú prípady, keď sa 
prevádzkovatelia odklonili od odporúčaní, 
ako aj ich odôvodnenia.

Pozmeňujúci návrh 135
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Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Regionálne operačné centrá
transparentným spôsobom stanovujú svoje 
náklady a podávajú o nich správy agentúre 
a regulačným orgánom regiónu prevádzky 
sústavy.

3. Regionálni koordinátori 
bezpečnosti transparentným spôsobom 
stanovujú svoje náklady a podávajú o nich 
správy agentúre a regulačným orgánom 
regiónu koordinovaného z hľadiska 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Regionálne operačné centrá
predkladajú sieti ENTSO pre elektrinu, 
agentúre, regulačným orgánom regiónu 
prevádzky sústavy a skupine pre 
koordináciu v oblasti elektrickej energie 
zriadenej podľa článku 1 rozhodnutia 
Komisie 2012/C 353/02 výročnú správu o 
svojej činnosti37.

4. Regionálni koordinátori 
bezpečnosti predkladajú sieti ENTSO pre 
elektrinu, agentúre, regulačným orgánom 
regiónu koordinovaného z hľadiska 
bezpečnosti a skupine pre koordináciu v 
oblasti elektrickej energie zriadenej podľa 
článku 1 rozhodnutia Komisie 2012/C 
353/02 výročnú správu o svojej činnosti37.

_________________ _________________

37. Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 
2012, ktorým sa zriaďuje skupina pre 
koordináciu v oblasti elektrickej energie 
(Ú. v. EÚ C 353, 17.11.2012, s. 2).

37. Rozhodnutie Komisie z 15. novembra 
2012, ktorým sa zriaďuje skupina pre 
koordináciu v oblasti elektrickej energie 
(Ú. v. EÚ C 353, 17.11.2012, s. 2).

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Regionálne operačné centrá
podávajú správy o nedostatkoch zistených 
pri monitorovaní podľa odseku 1 sieti 
ENTSO pre elektrinu, regulačným 
orgánom regiónu prevádzky sústavy, 
agentúre a príslušným orgánom členských 

5. Regionálni koordinátori 
bezpečnosti podávajú správy o 
nedostatkoch zistených pri monitorovaní 
podľa odseku 1 sieti ENTSO pre elektrinu, 
regulačným orgánom regiónu 
koordinovaného z hľadiska bezpečnosti, 
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štátov zodpovedným za prevenciu a 
riadenie krízových situácií.

agentúre a príslušným orgánom členských 
štátov zodpovedným za prevenciu a 
riadenie krízových situácií.

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regionálne operačné centrá prijmú 
potrebné kroky na poistenie zodpovednosti
v súvislosti s výkonom svojich úloh, 
najmä pri prijímaní rozhodnutí záväzných 
pre prevádzkovateľov prenosových sústav. 
Metóda, ktorá sa použije na zabezpečenie 
krytia, musí zohľadňovať právne 
postavenie regionálneho operačného
centra a úroveň dostupného komerčného 
poistného krytia.

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy 
v regióne prevádzky sústavy zahŕňajú do 
návrhu na zriadenie regionálnych 
koordinačných centier v súlade s
článkom 32 opatrenia na krytie 
zodpovednosti v súvislosti s výkonom 
svojich úloh. Metóda, ktorá sa použije na 
zabezpečenie krytia, musí zohľadňovať 
právne postavenie regionálneho 
koordinačného centra a úroveň 
dostupného komerčného poistného krytia.

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav, 
ktorí nie sú súčasťou vertikálne 
integrovaného podniku alebo ktorí sú 
oddelení podľa ustanovení článku 35 
[prepracované znenie smernice 
2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 
864/2], spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou a podporiť 
optimálne riadenie a koordinovanú 
prevádzku distribučných a prenosových 
sústav. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav, ktorí sa chcú podieľať na subjekte 
PDS EÚ, sa stanú registrovanými členmi 

Všetci prevádzkovatelia distribučných 
sústav spolupracujú na úrovni Únie 
prostredníctvom európskeho subjektu 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
(ďalej len „subjekt PDS EÚ“) s cieľom 
podporovať dobudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu s elektrinou, podporovať 
rozvoj udržateľného, decentralizovaného
a integrovanejšieho energetického
systému, a podporiť optimálne riadenie a 
koordinovanú prevádzku distribučných a 
prenosových sústav. Prevádzkovatelia 
distribučných sústav a združenia, ktoré ich 
zastupujú na úrovni Únie, ktorí sa chcú 
podieľať na subjekte PDS EÚ, sa stanú 
registrovanými členmi subjektu. Statusy 
zabezpečujú, aby rozhodovací proces 
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subjektu. zohľadňoval regionálne rozdiely 
distribučnej siete.

Odôvodnenie

Distribučné siete sa v celej Európe významne líšia – od úrovne napätia, topológie, profilu 
krajiny danej oblasti po modely spotreby. Tieto špecifiká sa musia brať do úvahy pri 
prevádzke subjektu PDS EÚ.

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Subjekt PDS EÚ pri vykonávaní svojich 
funkcií podľa práva EÚ koná v záujmoch 
Únie a nezávisle od jednotlivých 
vnútroštátnych záujmov alebo 
vnútroštátnych záujmov prevádzkovateľov 
distribučných sústav a prispieva k 
efektívnemu a udržateľnému 
dosahovaniu cieľov stanovených v rámci 
politík v oblasti klímy a energetiky na 
obdobie rokov 2020 až 2030, a to najmä 
odstraňovaním prekážok integrácie 
elektriny vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov energie a k zvyšovaniu 
energetickej efektívnosti.

Odôvodnenie

Vzhľadom na úlohy, ktorými je poverený subjekt PDS EÚ (najmä úlohy týkajúce sa 
vypracovania sieťových predpisov a najlepších postupov), subjekt by mal byť povinný konať v 
záujme Európy, konať nezávisle a prispievať k plneniu cieľov EÚ v oblasti energie a klímy. 
Takáto povinnosť sa už navrhla pre ENTSO pre elektrinu (ENTSO-E) v článku 25 ods. 2 tohto 
nariadenia a mala by sa prebrať aj pre novú PDS EÚ s cieľom zabezpečiť konzistentnosť.

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 50 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zriadenie subjektu PDS EÚ pre elektrinu Zriadenie subjektu PDS EÚ
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Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia distribučných 
sústav do [OP: twelve months after entry 
into force] s administratívnou podporou 
agentúry predložia Komisii a agentúre 
návrh stanov, zoznam registrovaných 
členov a návrh rokovacieho poriadku 
vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi 
a pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

1. Prevádzkovatelia distribučných
sústav do [OP: dvanásť mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti] s administratívnou 
podporou agentúry predložia Komisii 
a agentúre návrh štruktúry riadenia, ktorá 
zaručuje spravodlivé a vyvážené 
zastúpenie rôznych záujmov medzi členmi 
a členskými štátmi. Zahŕňa aj návrh 
kritérií vymedzených v odseku 2, zoznam 
registrovaných členov a návrh rokovacieho 
poriadku vrátane rokovacieho poriadku pre 
konzultácie s ENTSO pre elektrinu 
a ostatnými zainteresovanými subjektmi a
pravidlá financovania subjektu PDS EÚ, 
ktorý sa má zriadiť.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Agentúra do [OP: šesť mesiacov 
po nadobudnutí účinnosti] vymedzí 
kritériá na vypracovanie návrhu stanov, 
zoznamu registrovaných členov a návrhu 
rokovacieho poriadku uvedených v 
odseku 1 s cieľom zachovať nezávislosť 
subjektu PDS EÚ od jeho členov a 
zabezpečiť vyvážené zastúpenie všetkých 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy, 
ktorí sú jeho členmi, ako aj spravodlivé 
zaobchádzanie s nimi. Agentúra o 
kritériách formálne konzultuje s 
organizáciami zastupujúcimi všetky 
zainteresované strany.
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Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekt PDS EÚ má tieto úlohy: 1. Hlavnou úlohou subjektu PDS EÚ 
je účasť na vypracúvaní sieťových 
kódexov podľa článku 56.

Ďalšie úlohy môžu zahŕňať výmenu 
názorov a najlepších postupov na:

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozvoj riadenia odberu; c) rozvoj riadenia odberu
a skladovanie energie;

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) spravovanie údajov, kybernetická 
bezpečnosť a ochrana údajov;

e) vysoká úroveň kybernetickej 
bezpečnosti a ochrany údajov a 
nestrannosť správy údajov.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) účasť na vypracúvaní sieťových 
predpisov podľa článku 56.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spolupracuje s ENTSO pre 
elektrinu pri monitorovaní vykonávania 
sieťových predpisov a usmernení, ktoré sú 
relevantné pre prevádzku a plánovanie 
distribučných sústav a koordinovanú 
prevádzku prenosových a distribučných 
sústav a ktoré sú prijaté podľa tohto 
nariadenia;

a) spolupracuje s ENTSO pre 
elektrinu s cieľom skúmať problémy a 
formulovať odporúčania týkajúce sa 
monitorovania vykonávania sieťových 
predpisov a usmernení, ktoré sú relevantné 
pre prevádzku a plánovanie distribučných 
sústav a koordinovanú prevádzku 
prenosových a distribučných sústav a ktoré 
sú prijaté podľa tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) pôsobí v plnom súlade s pravidlami 
hospodárskej súťaže.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Subjekt PDS EÚ koná v plnom 
súlade s úniovými a vnútroštátnymi 
pravidlami hospodárskej súťaže Únie.

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekt PDS EÚ pri vypracúvaní 1. Subjekt PDS EÚ pri vypracúvaní 



PE609.648v05-00 70/77 AD\1141552SK.docx

SK

možných sieťových predpisov podľa 
článku 55 dôkladne, včas, otvorene a 
transparentne konzultuje so všetkými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
a najmä s organizáciami zastupujúcimi 
všetky zainteresované subjekty, a to v 
súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v 
článku 50. Týchto konzultácií sa 
zúčastňujú aj národné regulačné orgány a 
ostatné vnútroštátne orgány, dodávateľské 
a výrobné podniky, používatelia sústavy 
vrátane odberateľov, prevádzkovatelia 
distribučných sústav vrátane relevantných 
odvetvových združení, technických 
orgánov a platforiem zainteresovaných 
subjektov. Cieľom konzultácií je zistiť 
stanoviská a návrhy všetkých relevantných 
účastníkov počas rozhodovacieho procesu.

možných sieťových predpisov podľa 
článku 55 dôkladne, včas, otvorene a 
transparentne konzultuje so všetkými 
relevantnými zainteresovanými subjektmi, 
a najmä s organizáciami zastupujúcimi 
všetky zainteresované subjekty, a to v 
súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v 
článku 50. Týchto konzultácií sa 
zúčastňujú aj národné regulačné orgány a 
ostatné vnútroštátne orgány, dodávateľské 
a výrobné podniky, používatelia sústavy 
vrátane odberateľov, technických orgánov 
a platforiem zainteresovaných subjektov. 
Cieľom konzultácií je zistiť stanoviská a 
návrhy všetkých relevantných účastníkov 
počas rozhodovacieho procesu.

Odôvodnenie

Keďže všetci prevádzkovatelia distribučnej sústavy by sa mali priamo podieľať na subjekte 
PDS EÚ, nemali by sa na tomto mieste uvádzať ako zainteresované tretie strany.

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Agentúra monitoruje vykonávanie 
úloh, ktoré boli subjektu PDS EÚ udelené 
článkom 51, a zabezpečuje plnenie 
povinností podľa tohto nariadenia a 
ďalších relevantných právnych predpisov 
Únie, najmä pokiaľ ide o nezávislosť 
subjektu PDS EÚ a požiadavku 
zabezpečiť vyvážené zastúpenie všetkých 
prevádzkovateľov distribučnej sústavy v 
celej Únii. Agentúra zahrnie aj výsledky 
monitorovania vo svojej výročnej správe 
podľa článku [16] nariadenia (EÚ) č..../... 
[prepracované znenie nariadenia (ES) 
č. 713/2009, COM(2016)0863].
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Odôvodnenie

ACER by mala byť formálne splnomocnená vykonávať dôkladnejší dohľad nad subjektom 
PDS EÚ. Predovšetkým by sa mala zaviesť formálna požiadavka, aby ACER zabezpečovala, 
aby subjekt PDS EÚ plnil kritériá stanovené v jeho štatúte a najmä aby subjekt PDS EÚ plnil 
kritériá zachovania nezávislosti a primeraného zastúpenia jednotlivých členov PDS. Tieto 
zmeny oblasti pôsobnosti ACER by sa mali uviesť aj v prepracovanom znení nariadenia 
713/2009 podľa návrhu COM(2016) 863.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Subjekt PDS EÚ predkladá návrh 
ročného pracovného programu 
stanoveného v článku 51 agentúre a 
požiada o jej stanovisko. Ak agentúra 
usúdi, že návrh ročného pracovného 
programu predložený subjektom PDS EÚ 
neprispieva k nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži, efektívnemu 
fungovaniu trhu alebo optimálnemu 
riadeniu a koordinovanej prevádzke 
distribučných a prenosových sústav, do 
dvoch mesiacov odo dňa doručenia 
návrhov poskytne pre subjekt PDS EÚ a 
Komisiu riadne odôvodnené stanovisko, 
ako aj odporúčania.

Odôvodnenie

ACER by mala byť splnomocnená vydávať odporúčania subjektu PDS EÚ, ak sa domnieva, že 
jeho návrh ročného pracovného programu nie je v súlade s pravidlami EÚ alebo nie je 
konzistentný s cieľmi na úrovni EÚ. Tieto zmeny oblasti pôsobnosti ACER by sa mali uviesť aj 
v prepracovanom znení nariadenia 713/2009 podľa návrhu COM(2016) 863.

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Názory predložené počas 
konzultácií berie subjekt PDS EÚ do 

3. Názory predložené počas 
konzultácií berie prípravný výbor do 
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úvahy. Subjekt PDS EÚ pred prijatím 
návrhov sieťových predpisov uvedených v 
článku 55 uvedie spôsob, akým boli 
zohľadnené pripomienky, ktoré dostal v 
priebehu konzultácií. Ak pripomienky 
neboli zohľadnené, uvedie dôvody.

úvahy. Subjekt PDS EÚ pred prijatím 
návrhov sieťových predpisov uvedených v 
článku 55 uvedie spôsob, akým boli 
zohľadnené pripomienky, ktoré dostal v 
priebehu konzultácií. Ak pripomienky 
neboli zohľadnené, uvedie dôvody.

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, subjekt PDS EÚ a agentúra, 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55, alebo ako usmernenia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57.

1. Komisia môže na základe poverení 
uvedených v článkoch 55 a 57 prijímať 
delegované akty. Tieto delegované akty sa 
môžu prijímať ako sieťové predpisy na 
základe návrhov znení, ktoré vypracovala 
ENTSO pre elektrinu, alebo ak sa tak 
rozhodlo v zozname priorít podľa článku 
55 ods. 2, agentúra, v súlade s postupom 
uvedeným v článku 55, alebo ako 
usmernenia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 57.

Justification

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes 
(particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution 
system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market 
participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity 
would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will 
significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs 
are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers 
to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU 
unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected 
to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 1. Komisia je splnomocnená prijímať 
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delegované akty v súlade s článkom 63, 
pokiaľ ide o vypracúvanie sieťových 
predpisov v týchto oblastiach:

delegované akty v súlade s článkom 63 –
pričom v prípade potreby zohľadňuje 
regionálne osobitosti –, pokiaľ ide o 
vypracúvanie sieťových predpisov v týchto 
oblastiach:

Odôvodnenie

Sieťové predpisy by aj naďalej mali zohľadňovať regionálne osobitosti.

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos a
distribúciu a poplatkov za napojenie 
vrátane lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

k) pravidlá týkajúce sa 
harmonizovaných štruktúr taríf za prenos 
a poplatkov za napojenie vrátane 
lokačných signálov a pravidiel 
kompenzácie medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav;

Odôvodnenie

Prevádzka distribučnej sústavy je vzhľadom na rozdielnu topológiu siete a spotrebiteľské 
modely miestne veľmi špecifická. Neodporúča sa preto harmonizovať jej štruktúru 
prostredníctvom sieťových predpisov alebo usmernení. Súbor všeobecných zásad stanovený v 
článku 16: Poplatky za prístup do sústav sú na účel transparentnosti a spravodlivého 
stanovenia taríf postačujúce.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. ENTSO pre elektrinu, alebo v 
prípadoch, v ktorých tak bolo rozhodnuté v 
zozname priorít podľa odseku 2, subjekt 
PDS EÚ, zvolajú prípravný výbor, ktorý 
im má poskytovať podporu pri vypracúvaní 
sieťového predpisu. Prípravný výbor sa 
skladá zo zástupcov ENTSO pre elektrinu, 
agentúry, subjektu PDS EÚ, prípadne 
nominovaných organizátorov trhu a 

9. ENTSO pre elektrinu, alebo v 
prípadoch, v ktorých tak bolo rozhodnuté v 
zozname priorít podľa odseku 2, subjekt 
PDS EÚ, zvolajú prípravný výbor, ktorý 
im má poskytovať podporu pri vypracúvaní 
sieťového predpisu. Prípravný výbor sa 
skladá zo zástupcov ENTSO pre elektrinu, 
agentúry, subjektu PDS EÚ, prípadne 
nominovaných organizátorov trhu a 
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obmedzeného počtu hlavných dotknutých 
zainteresovaných subjektov. ENTSO pre 
elektrinu alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, vypracúva na 
žiadosť Komisie podľa odseku 8 návrhy 
sieťových predpisov pre oblasti uvedené v 
odseku 1 .

zástupcov obmedzeného počtu hlavných 
dotknutých zainteresovaných subjektov
ako sú spotrebitelia. ENTSO pre 
elektrinu alebo v prípadoch, v ktorých tak 
bolo rozhodnuté v zozname priorít podľa 
odseku 2, subjekt PDS EÚ, vypracúva na 
žiadosť Komisie podľa odseku 8 návrhy 
sieťových predpisov pre oblasti uvedené v 
odseku 1 .

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby pri vypracúvaní sieťových predpisov bolo primerane zastúpené 
hľadisko spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval k 
integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu, a do šiestich mesiacov od 
doručenia návrhu predloží prepracovaný 
sieťový predpis Komisii . V návrhu 
predloženom Komisii agentúra zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán 
poskytnuté počas prípravy návrhu pod 
vedením ENTSO pre elektrinu alebo 
subjektu PDS EÚ a k zneniu, ktoré sa má 
predložiť Komisii, vedie formálne 
konzultácie s príslušnými 
zainteresovanými subjektmi.

10. Agentúra sieťový predpis 
prepracuje a zabezpečí, aby sieťový 
predpis bol v súlade s príslušnými 
rámcovými usmerneniami a prispieval k 
integrácii trhu, nediskriminácii, skutočnej 
hospodárskej súťaži a efektívnemu 
fungovaniu trhu, a do šiestich mesiacov od 
doručenia návrhu predloží prepracovaný 
sieťový predpis Komisii . V návrhu 
predloženom Komisii agentúra zohľadní 
názory všetkých zúčastnených strán – a 
najmä názory spotrebiteľov – poskytnuté 
počas prípravy návrhu pod vedením 
ENTSO pre elektrinu alebo subjektu PDS 
EÚ a k zneniu, ktoré sa má predložiť 
Komisii, vedie formálne konzultácie s 
príslušnými zainteresovanými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže prijať záväzné 1. Komisia môže prijať usmernenia 
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usmernenia v oblastiach uvedených ďalej. v oblastiach uvedených ďalej v texte.

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom , zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných 
systémoch distribučných a prenosových 
taríf a režimoch pripojenia vrátane 
premietnutia kompenzačného mechanizmu 
uplatňovaného medzi prevádzkovateľmi 
prenosových sústav do poplatkov v 
národnej sústave a poskytnutia vhodných a 
účinných lokačných signálov v súlade so 
zásadami stanovenými v článku 16.

Usmerneniami sa tiež môžu ustanoviť 
vhodné pravidlá týkajúce sa poplatkov 
účtovaných výrobcom, zariadeniam na 
skladovanie energie a odberateľom 
(zaťaženie) v národných systémoch 
prenosových taríf a režimoch pripojenia 
vrátane premietnutia kompenzačného 
mechanizmu uplatňovaného medzi 
prevádzkovateľmi prenosových sústav do 
poplatkov v národnej sústave a poskytnutia 
vhodných a účinných lokačných signálov 
v súlade so zásadami stanovenými v článku 
16.

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 55 ods. 1 písm. k). Distribučné siete sa v celej 
Európe významne líšia – od úrovne napätia, topológie, profilu krajiny danej oblasti po 
modely spotreby. Štruktúra taríf za distribúciu preto musí byť jednotná; v tomto smere sú 
najpovolanejšími národné regulačné orgány. 

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – bod 5.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.1. Regionálne operačné centrá musia 
byť vybavené systémami kontrolného 
riadenia a zberu údajov blízkymi 
k reálnemu času s pozorovateľnosťou 
definovanou na základe prahovej hodnoty 
stanovenej v súlade s bodom 4.1.

vypúšťa sa
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